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Nedávám si novoroční předsevzetí. 
Vím, že by mně dlouho nevydržela, 
a navíc jsem konzervativní člověk, 
který nemění své návyky a zvyklosti. 
Z tohoto pohledu je mi vlastně jedno, 
jestli je 28. prosince, nebo 5. ledna. 
Ale pokud si někdo předsevzetí 
dává, tak to nijak nekarikuji a beru 
to jako fakt. Svým způsobem mě to 
možná i zajímá, ale nikoliv z důvodu, 
že bych se chtěl opičit, ale abych to 
mohl popsat. I z tohoto důvodu jsme 
na rozhovor oslovili majitele fitness 
centra Karla Grossmanna, aby nám 
řekl, jak to s předsevzetím hub-
nout a cvičit ve skutečnosti vypadá.  
V tomto čísle vám též nabízíme pes-
trou paletu rozhovorů s mnoha za-
jímavými lidmi. Ať už je to hudebník 
Michal Malátný, ředitel nemocnice 
Michal Mrázek, nebo duše a mozek 
lyžařského areálu ve Vejsplachách 
Roman Charvát. Za všemi je vidět 
kus práce, píle a fortel. A tyto vlast-
nosti by měly být inspirací (a možná 
právě i předsevzetím) pro nás všech-
ny. Hezký rok 2022!
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Ivan Bäuml, 
majitel cestovní kanceláře

Tereza Kohutková, 
korektorka a učitelka na ZŠ

Michal Maroši, biker

V roce 2020 jsme doufali, že 
rok 2021 bude lepší. Nestalo 
se tak, byl poznamenán pan-
demií stejně jako ten předchá-

V roce 2021 jsem více než kdy 
jindy poznala, že i když to vy-
padá hodně špatně, pořád exis-
tují hodní lidé, kteří si pomáha-

jí navzdory nečekaným nástrahám. 
Uplynulý rok 2021 byl po roční 
pauze způsobené covidovým 
šílenstvím dost napjatý. Oče-
kávala se veřejná rozvolněnost  
a s tím i plánování akcí a reali-

zace stavebně-sportovních projektů. Koneckonců 
se díky tomu podařilo dotáhnout spoustu zajíma-
vých věcí a splnit si nové vize. Celkově sezóna 
2021 byla produktivní a efektní. Bohužel už méně 
času zbylo sám na sebe.

ANKETA

Jak hodnotíte 
rok 2021?

zející. Ovlivnil nejen podnikatele, kteří stále per-
manentně bojují s různými zákazy a omezeními, 
ale podepsal se bohužel i na zdraví občanů jako 
celku. Až budeme oslavovat jeho konec, tak to 
bude tentokrát oslava velmi upřímná a všichni 
si budeme přát, aby ten následující byl oprav-
du lepší. Lepší pro podnikání a práci lidí a lepší  
i po stránce vztahů mezi lidmi. K tomu přeji 
všem našim spoluobčanům pevné zdraví a víru 
v lepší zítřky!
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Nemocnice je tady a je vždy 
připravena vám pomoci

„Vrchlabané by měli být pyšní na to, jaké zde máme za-
městnance. Ti lidi jsou zvyklí neskutečně makat a mají 
k nemocnici hezký vztah. A to se mi na nich moc líbí. 
Dobře se mi s nimi pracuje.“ Takto hodnotí své podříze-
né ředitel vrchlabské nemocnice MUDr. Michal Mrázek. 
Liberecký rodák ve velkém rozhovoru pro Vrchlabinky 
bilancuje uplynulý rok, zamýšlí se nad očkováním proti 
covidu a popisuje, že je kdykoliv připraven obléknout 
se do bílého a postavit se nad operační stůl.

Náš rozhovor jsme dnes museli o hodinu posunout, 
protože jste dopoledne musel jít operovat. O jaký zá-
krok se jednalo?
Měli jsme tu pacientku, která krvácela do žaludku. 
Bylo třeba ji akutně odoperovat. 

Nakolik vám to nabourá váš jinak dopředu napláno-
vaný program?
Program mi to narušilo hodně, ale jsme zvyklí fle-
xibilně reagovat. Ale abych tu neslízával smetanu 
za někoho jiného, tak jsem u operace byl se dvěma 
kolegy a moje role byla asistence. 

MICHAL MRÁZEK

V jednom vašem starším rozhovoru jsem se dočetl, 
že operujete stále. A navíc, že si nechcete nechat 
operování vzít. Kolik tedy provedete operací za týden 
nebo za měsíc?
Myslím, že provedu zhruba deset operací měsíčně.

O jaký druh operací se jedná?
Většinou to jsou elektivní operace. Operuji žluč-
níky, kýly, slepá střeva, hemoroidy, křečové žíly.  
A když jsem ve službě, tak operuji i akutní věci, 
například náhlé příhody břišní, někdy i zlomeniny. 

Jestli si dobře vzpomínám, když začalo očkování pro-
ti koronaviru, vy jste chodil i očkovat. 
Ano.

A děláte to stále?
Ano. Například minulý týden (rozhovor vzni-
kal v polovině prosince, pozn. autora) jsme byli  
v obou zdejších domovech důchodců. Ale po-
kud je potřeba, tak jezdím očkovat s mobilním 
týmem. Byli jsme například v Liberci nebo v Čer-
ném Dole v tamní Sokolovně. Zkrátka, když ne-
máme volného lékaře, tak jedu já.

O ředitelích nemocnice si lidé spíš myslí, že sedí  
v kanceláři, řeší papíry a finance nebo přijímají ná-
vštěvy a vy vedle toho ještě operujete a očkujete.
Je to tak. Manažersky se to dá zvládnout a co se 
ekonomiky týče, s tou mi pomáhá centrála v Praze. 
Takto je to u penťáckých nemocnic zařízené. 

Kolik hodin trvá váš pracovní den?
Já si myslím, že určitě je to denně více než dvanáct 
hodin.

Máte někdy i volný víkend?
Teď poslední dva měsíce nemám skoro žádný.

Co na to říkají doma?
Raději neříkají nic. (smích)

Na začátku prosince jste zavítal na zasedání měst-
ského zastupitelstva, kde jste prezentoval ocenění 
či certifikát, který vrchlabská nemocnice získala.  
O co se jedná?
Ve dnech 2. a 3. prosince přijela Spojená akreditač-
ní komise, která hodnotí kvalitu a bezpečí zdra-

votní péče v České republice pomocí akreditací 
zdravotnických zařízení. Komise se zaměřuje nejen 
na lékařskou péči, ale například i na vybavení pro-
vozu, zázemí pro pacienty, správnost písemných 
dokladů, nastavení procesů v nemocnici… Zkrátka 
je to komplexní zkouška kvality celého zařízení.

Jak dlouho to celé trvalo?
Příprava zabrala rok a půl a podílela se na tom celá 
nemocnice. Těmi největšími tahouny byli mana-
žerka kvality, hlavní sestra, lékařský ředitel a pak 
vrchní sestry a primáři jednotlivých oddělení.

Jak početný byl hodnotící tým?
Jednalo se o tři osoby. Předsedou komise byl lé-
kař, který se zaměřoval především na tu lékařskou 
problematiku. Ošetřovatelskou péči hodnotila paní 
docentka. Třetí osobou byl inženýr, který podro-
bil zkoušce především provozní úsek – IT, revizní 
zprávy, GDPR, ale i třeba stravování. 

Co znamená zisk takového ocenění pro nemocnici?
Ve skutečnosti, co se týče vztahu k pojišťovnám, to 

DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME KOLEGY A KOLEGYNĚ.
SERVÍRKY, KUCHAŘE KUCHYŇ I PIZZA A PANÍ NA ÚKLID. 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE DO ZPRÁVY
NEBO NA TEL. 608 242 646

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
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neznamená vůbec nic. Ale je to významné ohod-
nocení kvality a bezpečí zdravotní péče. Tato ne-
mocnice nikdy nic takového neměla. A jsme také 
i první nemocnice skupiny Penta Hospitals, která 
akreditaci získala. 

Jestli tomu rozumím správně, zisk tohoto certifikátu 
není nutně povinný, ale vy jste ho zkrátka chtěli.
Ano, je to tak. My i pražská centrála jsme ho chtě-
li. Byla to pro nás však výzva. Za rok a půl prá-
ce jsme zvládli to, co by možná běžně trvalo pět 
let. Vyžadovalo to nastavení určitých standardů  
v systému práce, abychom přísná kritéria splnili. 
Jsme rádi, že jsme uspěli, ačkoliv jsme si sáhli na 
dno sil.

Když se vrátíme k vašim začátkům zde, vy jste tu již 
od léta 2017.
Ano, od května. Nastoupil jsem jako sekundární 
lékař na chirurgii a asi za tři měsíce mě oslovili, 
jestli nechci dělat lékařského ředitele nemocnice. 
Ale v ten okamžik odstoupil MUDr. Jurenka z mís-
ta ředitele. Takže já jsem to táhl celé sám z pozi-
ce lékařského ředitele a na druhé straně jsem měl 
provozního ředitele Michala Kozderu. A takto jsme  
v tomto tandemu ředitelovali dohromady. Když 
Michal Kozdera skončil, tak jsem se v květnu 2018 
stal ředitelem celé nemocnice.

Když jste se jím stal, musel jste asi změnit mnoho 
věcí. S čím jste začínal?
Musím říci, že mám obrovské štěstí na lékařského 
ředitele a hlavní sestru. Spolu tu pracujeme již čtyři 
roky. Oba jsou pracovití, loajální, absolutně spoleh-
liví a velice inteligentní. Takže výsledky rozhodně 
nejdou jen za mnou, je to výsledek celého týmu. 

Jak těžké je v dnešní době najít spolehlivé, pracovité 
a loajální zaměstnance?
Je to hodně těžké. Ale pro mě byla volba jasná. Já 
jsem Petra Jindru poznal během mých prvních tří 
měsíců tady a věděl jsem, že nikoho jiného na post 
lékařského ředitele oslovovat nechci. Nedokážu si 
ani představit, že by to byl někdo jiný. On je od-
sud, je i primářem chirurgie. Spolupráce s ním je 
perfektní. A s hlavní sestrou, Zuzkou Kvardovou, 
jsme také udělali trefu do černého. Je pracovitá  
a s obrovským přehledem. A hlavně, když je po-
třeba, oblékne se do bílého a slouží. To je obrovské 
plus a sestry to velmi vnímají. Na těchto dvou li-
dech jsem stavěl. Bylo však třeba řešit nedostatek 
lékařů a hlavně sester. 

Kde jste je nakonec sehnal?
Nastalo takové asi půlroční období, kdy se k nám 
začali vracet lidé z okolí. Takže jsme krátkou dobu 
neměli problém personál získávat. Bohužel pak se 
tento počáteční příliv lidí zpomalil. Asi je to tím, 
že v blízkém okolí je více zdravotnických zařízení, 
kde se může personál ucházet o práci. 

V minulých letech neměla vrchlabská nemocnice 
mezi místními obyvateli příliš pozitivní pověst. Pak 
jste přišel vy. Neříkalo vám vaše okolí, že jdete do 
Vrchlabí na sebevražednou misi?
Já jsem tohle slýchával. Podle mě bylo obrovské 
štěstí, že jsem přišel zvenku a nebyl jsem zatížen 
minulostí. Moc dobře vím, že kredit nemocnice 
ztratíte velmi rychle a získáváte ho naopak velmi 
dlouho. Přesto jsem si myslel, že ho získáme dříve 
než až teď. Nicméně, navázali jsme kontakty se 
starosty okolních vesnic, průmyslovými podniky, 
sportovními kluby a v neposlední řadě i s měs-
tem a krajem. Kupodivu nám pomohla covidová 
doba – otevřela dveře tam, kde byly vždycky za-
bouchnuté. Jsme flexibilní, každému se snažíme 
vyjít vstříc. Neříkáme, že něco nejde, ale hledáme 
cesty. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že vše má 
své meze. My musíme především také pečovat  
o naše pacienty.

Vrchlabská nemocnice začala velice brzy očkovat 
proti covidu a na to, že se z pohledu kraje jedná  
o menší zařízení v menším městě, jste toho odočko-
vali poměrně dost. Jak to vlastně celé začalo?
My jsme ještě před startem očkování, tedy před 
lednem 2021, navázali velmi dobré vztahy s kra-
jem, což byl v minulosti taky velký problém. 
Kraj nás oslovil, jestli bychom nepomohli s anti-
genním testováním na Vrchlabsku. My jsme jim 
vyšli vstříc. A v té době jsme řekli, že bychom 
chtěli i očkovat a kraj s tím jako garant lékařské 
péče souhlasil. Spolupráce s krajem je perfektní  
a není pro nás problém si vakcíny zajistit. Oni 
zase vědí, že jsme flexibilní a jsme schopni leccos 
zařídit a to je naše velké plus. 

Vy z toho na druhou stranu máte nepochybně eko-
nomický profit…
Určitě. My se tím netajíme, že to pro nás eko-
nomicky zajímavé je. Ale musíte na to mít lidi, 
doktora, administrativní pracovnice, sestry a tak 
dále. Není to úplně jednoduché. Ale udělali jsme, 
co se dalo. Očkovali jsme v okolních vesnicích,  
v domovech seniorů, v podnicích, naočkovali jsme 

MICHAL MRÁZEK

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE

 www.vitesco.jobs.cz

499 908 105

personalni.trutnov@vitesco.com
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hokejové týmy. Největší plus pro nás bylo, že jsme 
očkovali co nejrychleji domovy důchodců, domo-
vy s pečovatelskou službou, Alzheimer Home ve 
Svobodě nad Úpou, ale byli jsme i v Janských Láz-
ních nebo v Rehabilitačním ústavu v Hostinném. 
Dokonce jsme začali o týden dříve než celá repub-
lika očkovat učitele. Na nic jsme nečekali. 

Na zastupitelstvu jste si povzdechl, že proočkova-
nost na Vrchlabsku je nejnižší v okrese i kraji. Čím 
si to vysvětlujete?
Já si to úplně nedokážu vysvětlit. Nabídli jsme 
lidem skvělý servis – naše očkovací centrum je 
otevřeno od ledna 2021 přímo při recepci ne-
mocnice. Od té doby nebyl týden, kdy bychom 
neočkovali. Dle poptávky jsme flexibilně přidá-
vali i další termíny. Musím říct, že mě ta nízká 
proočkovanost mrzí.

Byl byste pro povinné očkování?
Já to slovo „povinné“ nemám rád. Ale na druhou 
stranu, když vidím, co se tady zase během posled-
ního měsíce a půl dělo, tak už jsem na hraně toho 
rozhodnutí. Možná bych byl pro povinné očko-
vání pro některé cílové skupiny. Mě spíš mrzí, že 
tu neexistuje něco jako kolektivní zodpovědnost 
vůči kolegům v práci, vůči rodině, vůči zaměstna-
vateli. Tato doba mě z toho vyléčila. 

Nyní se již očkuje třetí dávkou, ale chodí i lidé, 
kteří dosud očkovaní nebyli. Kolik můžete denně 
očkovat lidí?

My nyní očkujeme dvakrát týdně. Denně udělá-
me hravě 350 lidí. Kdyby byla potřeba, tak jsme 
schopni očkovat každý den, jako dříve. 

Začala zima a lyžařská sezona. Vaše nemocnice 
má ve Špindlerově Mlýně v areálu ve Svatém Petru 
Medical Point. Nedávno jste uvedl, že toto zařízení 
je sice fajn, ale vám to odebírá personál. 
Ano. V hlavní sezoně nám to denně vezme jed-
noho doktora, který by jinak byl na sále nebo  
v ambulanci. 

Jaké tam je portfolio ošetření, které se provede 
hned na místě?
Je to různé. Ať už to jsou otřesy mozku, nebo 
úrazy hlavy, zlomeniny předloktí, vykloubená 
ramena, zlomeniny prstů, úrazy kolena, zlome-
niny bérce. To všechno jsme schopni prvotně 
ošetřit a připravit případně na převoz do nemoc-
nice k definitivnímu ošetření včetně rentgenu. 

Kolik má nemocnice zaměstnanců?
Asi 400 jich je s úvazkem, nicméně na hlavní pra-
covní poměr jich je nějakých 250.

Potkáváme se v závěru roku 2021. Jak byste ho 
shrnul? Co se tady povedlo či vytvořilo?
V covidové době se nám podařilo otevřít odděle-
ní ortopedie. Máme novou neurologickou ambu-
lanci. Dokončili jsme opravu vstupu u centrální-
ho příjmu včetně recepce a ambulancí. Opravili 
jsme další kus vozovek v areálu. Doplnili jsme 
nové přístrojové vybavení i vybavení operačních 
sálů. Podařilo se nám částečně zrekonstruovat 
interní oddělení. Investice jsou tady obrovské  
a myslím, že je to vidět na první dobrou. A za-
městnanci to také velice dobře kvitují. A třešnič-
kou na dortu tohoto roku je úspěšná akreditace, 
o které jsme již mluvili.

Během loňského roku nepochybně proběhly i per-
sonální změny a akvizice. A jak tomu bude v dal-
ším období?
Velké plus je, že máme nového primáře inter-
ny a kardioložku z Liberce. Dále tu pak je nově  
v týmu interny pan doktor Voda s více než dva-
cetiletou praxí ve Spojených státech. Od začátku 
roku 2021 zde pracuje i nový cévní chirurg, díky 
němuž jsme mohli rozšířit portfolio zákroků. Pak 
jsme postavili kompletně nový mančaft sester na 
novém oddělení ortopedie, kde je i nový primář. 
Od začátku ledna by měla přijít nová paní dok-

torka na anestezii. Ale samozřejmě vždycky by 
se nám nějaký další doktor hodil. 

Jaký je přístup k nemocnici ze strany Penta Hospi-
tals nebo přímo majoritního vlastníka, kterým je 
investiční skupina Penta?
Myslím si, že výborný. Ale musí to být vyváže-
né. Pokud máme dobré výsledky a jsme v pro-
vozním zisku, pak není problém se domluvit na 
nových zajímavých investicích. 

Jaké máte plány na rok 2022?
První tři měsíce bude probíhat rekonstrukce 
přízemí – rentgenu, ultrazvuku – a příprava  
k novému CT přístroji. Poté bychom chtěli další 
část přízemí, bývalé dětské oddělení, přeměnit  
v nový ambulantní trakt.

Probíhá nějaká spolupráce nemocnice s lékařský-
mi fakultami?
Před rokem a půl jsem objel tři lékařské fakulty  
s přednáškou. Musím říci, že na každou přišlo 
minimálně sto lidí a bylo to velice přínosné. Člo-

Rozpis zápasů 2022

Případné změny najdete na

LEDEN
8. 1. 2022   17:00 sobota

19. 1. 2022   18:00 středa

26. 1. 2022   18:00 středa

15. 1. 2022   17:00 sobota

HC Benátky

Šumperk

Jihlava

Poruba

věk se dozví zpětnou vazbu. Například to, že 
většina mediků chce být praktickými lékaři, ale do 
nemocnic se jim moc nechce. 

Čím si to vysvětlujete?
Je to daleko tvrdší práce za menší peníze. Pak je 
tu nekonečné množství služeb, práce o víkendech. 
Roli v rozhodování může hrát i dojezdová vzdá-
lenost. A v našem případě je to i historie a jméno 
nemocnice, které se s námi táhne. My se třeba do-
zvídáme, že mnoho lidí z Vrchlabska před dvěma 
třemi lety nastoupilo do Jilemnice nebo do Trutno-
va, ale tady se ani nebyli zeptat. Nicméně chci jasně 
říci, že by Vrchlabané měli být pyšní na to, jaké zde 
máme zaměstnance. Ti lidi jsou zvyklí neskutečně 
makat a mají k nemocnici hezký vztah. A to se mi 
na nich moc líbí. Dobře se mi s nimi pracuje. 

Chtěl byste lidem předat nějaký novoroční vzkaz?
Já bych rád popřál, abychom se už vrátili do nor-
málních kolejí, a pokud by někdy něco potřebovali, 
vrchlabská nemocnice je tady a je připravena jim 
vždy pomoci.

MICHAL MRÁZEK
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Mám rád každodenní obyčejný 
život. V něm je obrovská inspirace

Kapela Chinaski je jednou z nejznámějších a nejpopu-
lárnějších kapel v novodobé éře české hudební scény. 
Ve svém repertoáru má i známou píseň, která nese  
název „Vrchlabí“. Nejen o tom jsem si povídal s front-
manem kapely Petrem Malátným. Prošli jsme se po 
třicetileté historii kapely, mluvili o rodině, všedním 
obyčejném životě, ale i o covidu.

Michale, je to asi 20 let, co jsme si povídali u Dr. Maxe 
ve Vrchlabí po vašem koncertě k desce 1. signální. 
Vzpomínám si, jak jsme se rozplývali nad naší oblí-
benou kapelou Stereo MC´s. Od té doby se spousta 
věcí změnila. Je vůbec možné v kostce říct, v čem ty 
vidíš největší transformaci sama sebe? 
Před dvaceti lety jsem s batohem na zádech a kyta-
rou v ruce přežíval po podnájmech, cestoval nejčas-
těji vlakem a užíval si svobodu, nezodpovědnost  
a rodící se úspěch kapely. Dneska mám ženu, děti, 
byt, chalupu, kytar asi deset, auta dvě a zajetou ka-

MICHAL MALÁTNÝ

pelu s dlouhým seznamem slušnejch písniček. Co 
se nezměnilo, je moje radost z hudby a společného 
kapelního života.
 
Do Krkonoš jste jezdili často a rádi, už jako Starý ha-
dry. Hrávali jste ve Vrchlabí, Martinicích, Jilemnici, 
Huntířově a podobně. Je nějaký koncert v našem re-
gionu, na který nejraději vzpomínáš? Případně, máš 
tam nějakou vtipnou historku? 
Na všechna ta místa vzpomenu rád, ale nejsem vy-
pravěčem veselých historek.

Vím, že je to vzhledem k vašemu formátu kompliko-
vané, ale nemáte s Fandou (Františkem Táborským, 
zakladatelem kapely, pozn. aut.) někdy chuť se vrátit 
do malých klubů, kde jste začínali? 
Formát neformát, my prostě rádi hrajeme a vždyc-
ky se budeme vracet do klubů, kde jsme začínali 
a kde se cítíme dobře. Je to jen otázka domluvy  
s managementem, když kapela bude chtít, tak klu-
by pojede. A kapela chce. 

Píseň Vrchlabí prý vznikla, když jste se vraceli z kon-
certu právě od Dr. Maxe z Vrchlabí. Co přesně bylo 
tou inspirací a jak na to vzpomínáš? 
Přesnou inspirací byl Renault Clio na letních gu-
mách, kterým 28. prosince přijela paní Pušová pro 
svou dceru Martu a její kamarádku Marcelu, aby 
je po koncertu odvezla domů do Jičína. Kapelní 
dodávka odjela a já hledal někoho, s kým bych se 
mohl svézt. Holky mě vzaly. Z vděčnosti a pod vli-
vem atmosféry jsem cestou napsal text, který pak 
několik let ležel v šuplíku, než ho zhudebnil skvělej 
pianista a kamarád Karel Heřman. 

Loni jste vydali intimní dokument Každej ví kulový, 
který velmi otevřeně vypovídá o vaší více než tři-
cetileté historii. Mluví se v něm i o tvých depresích  
a strachu z lidí. Připomíná mi to paralelu s Kurtem 
Cobainem z Nirvany, který prý nikdy nechtěl být 
slavný. Jak lídr jedné z největších českých kapel bo-
juje s popularitou? Dopadá na tebe někdy tíha slávy? 
V první řadě to není strach z lidí, spíš jsou to neu-
stálé pochybnosti o smyslu mojí práce. Nechodím 
tam od šesti do dvou a nikdy nevím, jestli to bude 
dobrý. Hudba je dobrodružství a to, že mě potom 
někdo pozná na ulici, je jen ta pověstná třešeň na 
dortu. Pro někoho sladká, pro někoho hořká. 

Dokument je velmi osobní, odkrývá zásadní milníky 
kapely, rozchody s bývalými členy, smrt bubeníka 
Pavla Grohmana a tak dále. Věřím ale, že jste za-
žili i spousty světlých okamžiků. Mohl bys některé 
vypíchnout? 
Zažili jsme toho hodně a těch veselých chvil bylo 

určitě víc. Miluju kapelní život. Zažili jsme pády, 
ceny, rozchody, radost i zklamání, ale pořád hraje-
me a to je pro mě ten světlý okamžik.
 
Už jsi několikrát zmínil, že z těžkých životních oka-
mžiků tě doslova zachránilo narození první dcery. 
Dnes máš holky rovnou tři, včetně manželky Petry. 
Jak tě dnes podporuje a drží rodina? 
Docela se snaží. Mají to se mnou někdy těžké, ale 
rodina je středobod mého života, který bych nevy-
měnil za žádnou kapelu na světě. Ale to mi taky 
došlo až ve čtyřiceti.

Cítíš nějaké náznaky, že by chtěly jít holky ve stopách 
svého slavného táty? Co vím, tak Kačenka se už obje-
vila v muzikálu, hraje na piano… 
Káča hraje moc hezky na piano, na rozdíl ode mne 
to zvládne i z not, mladší Frída nejradši běhá, je  
v první třídě, vše objevuje. Mám z nich radost, ale 
kam povedou jejich cesty, je jen na nich, já jim jen 
předestírám možnosti.

Před dvěma lety vám vyšla nová deska v nové se-
stavě, dohromady jedenáctá deska Chinaski. Na 
albu se mimo jiné podíleli známí zahraniční produ-
centi. Ty ses zmínil, že většina písniček vznikala po 
koncertech v šatně jen tak na španělky, z čisté ra-
dosti, že jsme spolu. Je tohle ta esence přirozenosti, 
která ti chyběla? 
Ano, po patnácti společných letech jsme cítili vel-
kou „únavu materiálu“ a ač jsme se všichni snažili, 
nenašli jsme z toho cestu ven. Změna sestavy byla 
logickým vyústěním situace. V nové sestavě jsem 



zase po letech ucítil pospolitost, radost ze společné-
ho prožitku, ze kterého můžou vzejít zajímavé věci.

Přiznám se, že se mi moc líbí píseň Báseň. Odráží 
potřebu žít teď a tady, nezabývat se minulostí a bu-
doucností. Kde stále bereš inspiraci pro psaní písní? 
Inspiruje mě život kolem, je to banálně jednoduché, 
ale je to tak. Čtu noviny, čtu knihy, chodím do kina, 
jezdím tramvají, raduju se z desek kolegů z branže, 
poslouchám, co si vedle mne lidé v kavárně poví-
dají. Mám rád každodenní obyčejný život. V něm je 
obrovská inspirace. 

Jaká bude 12. deska Chinaski?  
Bude hodně pestrá. Noví členové už konečně ztra-
tili zbytečný respekt ke mně a k Františkovi, jako  
k nejzasloužilejším členům souboru, a přinesli ná-
pady, které by dřív neprošly. Máme novou zku-
šebnu, tam to drtíme od rána do večera a na nic se 
netěším víc než na novou desku.

V těchto dnech vám vyšla kompilace Na vlnách, spo-
lu, tělem i duší. Co na ní všechno najdeme? 
Ultimátní výběr 66 písní, které jsou pro tuhle kape-
lu nějakým způsobem důležité.

Zmínil ses, že tvým velkým vzorem v psaní písní je 
Jiří Suchý. Navíc nyní hraješ v Semaforu, co je tedy 
nového u herce Michala Malátného? 
Hraju v Semaforu ve třech představeních a každé 
setkání s tím pánem je zážitek. Jiří Suchý napsal 
pro naši kapelu text a já jen doufám, že mu ho ne-
pokazíme a že si ho s námi zazpívá. Jinak herecké 

+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.

ambice nemám, rozhodl jsem se veškerou energii 
soustředit na kapelu.
 
Stálé přesouvání koncertů, nejistota, nedůvěra, 
ztráta peněz. To je aktuální téma covid. Na druhou 
stranu, některým to otevřelo nové obzory a trochu 
je to zklidnilo. Jak ty vnímáš tuto nevyzpytatelnou 
situaci? 
Snažím se ze vzniklé situace vzít si to nejlepší. 
Možnost být co nejvíc s rodinou, mít čas na psa-
ní textů a písniček, udržovat se v kondici, občas 
doma uvařit.

Někde jsem se dočetl, že bys rád s rodinou navštívil 
Japonsko. Co dalšího bys chtěl vedle muziky stih-
nout?
Do Japonska bych se chtěl určitě podívat, ale taky 
bych chtěl vidět na vlastní oči koncert Billie Eilish, 
Jacka Whitea nebo Black Keys. Je toho hodně, co 
bych chtěl stihnout, a naprostou většinou se to 
týká muziky.

Velmi děkuji za rozhovor a brzy ve Vrchlabí na 
koncertě na viděnou.

Zdraží voda i svoz odpadu
Cena za kubík vodného a stočného ve Vrchlabí 
od 1. ledna 2022 vzroste a bude činit 89,99 koru-
ny. Na prosincovém jednání městského zastupi-
telstva to oznámil starosta Jan Sobotka (ZVON). 
Oproti loňskému roku vzroste cena za vodu  
o 7,7 procenta. „Rada města posuzovala i návrh 
na vyšší růst cen, a to až o 12 procent. Nakonec 
jsme se rozhodli pro variantu nižšího růstu cen,“ 
uvedl Jan Sobotka s tím, že cena za vodné a stočné 
ve Vrchlabí i v příštím roce zůstane pod celore-
publikovým průměrem. Zastupitelé na prosinco-
vém zasedání zároveň posvětili návrh Rady města 
na zdražení svozu odpadů. Od letošního roku tak 
město bude účtovat za každého občana poplatek 
650 korun. Dosud se platilo o 60 korun méně.

Připomínky ke koncepci 
rodinné politiky
Na webových stránkách města je zveřejněn ná-
vrh Koncepce rodinné politiky „ORP Vrchlabí  
2022–2025“. Tento dokument je možné připo-
mínkovat prostřednictvím připomínkového for-
muláře (je rovněž k dispozici na webu), a to až do  
pátku 7. ledna.

Čiperkové zavítají do Jilemnice
Oblíbená dětská kapela Čiperkové vystoupí  
v neděli 23. ledna ve společenském domě Jilm  
v Jilemnici. Kapela zazpívá písničky, které poba-

ví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si zazpí-
vat, zatancovat a zaskotačit s upovídanou beruš-
kou, bláznivou opičkou, škodolibými vosičkami, 
parádnicí kytičkou a usměvavým sluníčkem.

Máme doma štěně a co teď? 
Může se to jevit jako netradiční dárek, ale stává se 
to. Někteří lidé si zkrátka pod vánoční stromeček 
pořídí pejska. Krkonošská psí škola proto připra-
vila na neděli 16. ledna od 14 hodin 3–4hodinový 
besedoseminář, na kterém se zájemci mimo jiné 
dozvědí, co by neměli podcenit v prvních měsí-
cích, jak vysvětlit štěněti, že se má chodit venčit 
před dům a ne doma za gauč, jak naučit pejska 
přiběhnout na zavolání, jak předcházet skákání 
na lidi, kousání do rukou a další užitečné rady. 
Rezervace míst je na webu https://krkonoska- 
-psi-skola.dogres.cz/trainings/117572. 

Jaká bude budoucnost 
letecké školy?
Na prosincovém zastupitelstvu se projednával  
i budoucí osud Letecké školy Vrchlabí, jejímž mi-
noritním akcionářem město Vrchlabí je. Po mís-
ty vypjaté debatě, které se zúčastnil i prezident 
Aeroklubu České republiky Vlastimil Dvořák, 
zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém vyzva-
lo majoritního vlastníka školy, Aeroklub České 
republiky, k předložení návrhu vzájemného vy-
rovnání závazků a představ, podle nějš by v bu-
doucnu mohla tato instituce fungovat. (jš)

NOVINKY Z VRCHLABSKAMICHAL MALÁTNÝ
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Dětská 
rehabilitace 
je pro mě
výzva

MUDr. Peter Olšák působí ve Státních léčebných láz-
ních Janské Lázně v dětské léčebně Vesna jako reha-
bilitační lékař a již přes rok v krkonošském zařízení 
aplikuje léčbu na nervová ochrnutí pomocí kombinace 
akupunktury a elektroléčby. Tuto metodu sám vyvinul 
a ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci ji 
nadále rozvíjí a snaží se o její zkvalitnění.

S léčebnou metodou, při níž, ve zkratce řečeno, apli-
kujete do těla jehly a vpouštíte do něj proud, jste při-
šel před více než pěti lety. Jak vás to napadlo?
Akupunkturu i elektroakupunkturu jsem nejdříve 
využíval při léčbě bolesti pacientů na rehabilitač-
ním oddělení. Vzhledem k tomu, že jsme často 
léčili také těžce ochrnuté pacienty, bylo naší sna-
hou jim navrátit pohyb. To se nám částečně dařilo  
i běžnými rehabilitačními postupy, ale stále zůstá-
valo dost pacientů, u kterých se pohyb obnovoval 
jen velmi pomalu nebo prakticky vůbec. Právě  
u těchto nemocných mě napadlo zkusit využít 
tradičních znalostí akupunktury a propojit je se 
současnými znalostmi fyzikální léčby, kterou vy-
užíváme v rámci rehabilitační medicíny. 

Jaké výsledky a ohlasy pacientů na léčbu jste za tu 
dobu zaznamenal?
Při prvních výsledcích jsem byl na jednu stranu na-
dšený tím, jak velký efekt léčby jsem pozoroval. Na 
druhou stranu jsem byl opatrný v interpretacích 
účinku, protože každému lékaři hrozí, že při dob-
rém efektu může podlehnout určitému sebekla-
mu. Tedy že účinek nemusí být tak dobrý, jak se 
na první pohled zdá. Proto jsem čekal, jak budou 
vypadat výsledky u většího počtu lidí. Dnes už 
máme úspěšně léčených stovky pacientů a výsled-
ky objektivizované řadou testů. Pacienti samotní 
mají také tendenci přeceňovat (nebo i podceňovat) 

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ

léčebný výsledek. Je potřeba si zachovat střízlivý 
rozum a objektivitu. Jednu dobu jsme pacienty 
také striktně testovali pomocí protokolů v kinezio-
logické laboratoři. To nás může posouvat dál.

Určitě se občas setkáte i s lidmi, kteří akupunkturu 
hází do jednoho pytle s veškerou a někdy poněkud 
podivnou alternativní medicínou. Jak se jim to snaží-
te vysvětlit, že to tak není?
Ano, občas se takoví lidé z řad laiků, ale bohužel ně-
kdy i odborníků najdou. Akupunktura je v našem 
státě oficiální lékařská metoda – je to dáno legis-
lativou. Činnost lékařů akupunkturistů zastřešuje 
Česká lékařská akupunkturistická společnost Jana 
Evangelisty Purkyně, která byla založena před více 
než padesáti lety. Členové naší společnosti jsou 
také akademičtí pracovníci a primáři různých pra-
covišť. Pořádají se pravidelné odborné semináře  
a kurzy pro lékaře. Provádí se i výzkumná činnost, 
je to podobné jako v jiných lékařských společnos-
tech. Osobně si myslím, že ani není potřeba mnoho 
vysvětlovat, stačí pouze informovat o faktech. I vě-
decká rada České lékařské komory potvrdila účin-
nost akupunktury u některých diagnóz na základě 
vědeckých studií. Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO) má na svých stránkách uveden seznam 
diagnóz, u kterých je na základě klinických studií 

doporučená aplikace akupunktury. To si může  
každý zájemce o seriózní informace dohledat.

Jak vám zatím „šlape“ léčba malých pacientů ve Ves-
ně? Jaký je o tuto nadstandardní péči zájem?
Léčba dětí pomocí elektroakupunktury má svá 
specifika. Zajímavým poznatkem je, že malí pa-
cienti tuto léčbu vesměs dobře zvládají. Zvláště 
u těch nejmenších je aplikace ve většině případů 
dobře tolerovaná, často lépe než jiné neinvazivní 
postupy. To je výrazný posun pro naše nejmenší 
pacienty, u kterých jsou běžné rehabilitační po-
stupy kvůli věku dost limitované. Jsem také rád, 
a to zároveň ťukám na dřevo, že podobně jako  
u dospělých pacientů se ani u dětí nevyskytují při 
léčbě prakticky žádné nežádoucí účinky. Zrovna  
v tomto období chystáme zveřejnění videozázna-
mu pacienta, kterého se nám díky týmové spolu-
práci podařilo zvednout z vozíku po těžkém ochr-
nutí páteře. Zájem o léčbu je poměrně velký a občas 
mě mrzí, že jsme v průběhu roku nemohli vyhovět 
všem pacientům. Situace se ale začíná zlepšovat, 
na Vesně máme nové lékaře a to nám otevírá mož-
nosti rozšířit možnosti léčebných zásahů v celém 
spektru rehabilitační medicíny.

Chystáte třeba nějaké její inovace?
Co se týká samotné metody, v listopadu jsme 
úspěšně obhájili projekt na Univerzitě Palackého  
v Olomouci. V tomto projektu technologické agen-
tury ČR se nám podařilo vyvinout a v praxi odzkou-
šet účinné vylepšení metody novou technikálií. 
Doufám, že se nám podaří v dalších krocích do-
táhnout certifikaci nové technologie do praxe, aby 
mohla být využita nejen experimentálně, ale také 
jako běžná součást léčby. Pevně věřím, že rozšíří-
me nabídku nových léčebných postupů také v naší 
léčebně. Zdaleka nejde pouze o elektroakupunktu-
ru, protože ta je vhodná jenom pro určité spektrum 
pacientů. Postupně se snažíme budovat týmovou 
spolupráci mezi lékaři, fyzioterapeuty, ergoterape-
uty, logopedy a dalšími lidmi, kteří usilují o zlepše-
ní stavu našich pacientů. Máme také řadu moder-
ních přístrojů, včetně robotiky. Naše úsilí směřuje  
k tomu, abychom sladili poctivou práci s moderní-
mi poznatky a tím umožnili našim pacientům další 
pokroky v jejich často velmi náročné léčbě.

Co vás jinak přivedlo do tohoto světově proslulého 
zdravotnického zařízení?
Myslím, že málokde v republice bychom našli re-
habilitační zařízení věnující se rehabilitaci dětí, kte-

ré by léčilo tak těžké případy, jako je tomu u nás. 
Dětská rehabilitace je v mnoha ohledech náročná, 
ale zároveň i krásná. To je pro mě skutečná výzva.

V šestatřiceti letech jste součástí mladého lékařské-
ho týmu Vesny. Co byste o něm řekl?
Jsem rád, že se nám lékařský personál obměňuje  
a že zde začínáme tvořit relativně mladý doktorský 
tým. Věkový průměr nových lékařů je něco málo 
přes třicet let, v průměru tedy každý z nás má více 
než pět let praxe. Tím, že každý máme jiné zkuše-
nosti a pracovali jsme na různých pracovištích, si 
můžeme vzájemně předávat znalosti. Náš primář 
na Vesně působí téměř 30 let a zná ji tak dobře, že 
mu dlouho nikdo nebude konkurovat. 

Jaké přednosti byste vyzdvihl u lékařů v lázních?
To, co nás spojuje, je chuť dělat svoji práci dob-
ře. Snažit se co nejvíc věnovat našim pacientům 
a ochota učit se novým věcem a postupům. Nové 
kolegyně jsou také ve své práci hodně svědomité 
a mají týmového ducha. Myslím, že kdo k nám 
přijede v novém roce, bude moct něco z nové at-
mosféry na léčebně ochutnat. To, že za poslední 
rok nastoupilo hned pět nových lékařů a v dalším 
roce se pravděpodobně přidá ještě další kolegyně, 
je v dnešní době unikát. Málokteré lázeňské za-
řízení se může pochlubit takovým týmem. To je 
asi největší současnou předností lékařů v lázních.

Mladí lékaři často odcházejí za prací do ciziny. Vy jste 
o tom neuvažoval?
Vzhledem k tomu, že jsem měl a mám štěstí na 
příjemné pracovní podmínky, tak ne. V některých 
ohledech je to v naší zemi možná složitější, ale přijít 
někam, kde je všechno jako na podnose, by asi pro 
mě nebylo dobré. Rozumnější je do zahraničí pří-
padně vyjet na stáž a ty postupy, které nás můžou 
obohatit, pak uplatnit v našich podmínkách.

Jaké novinky v léčbě o dětské pacienty na Vesně mů-
žeme očekávat v novém roce?
Chystáme postupně implementaci některých no-
vých procedur, které by mohly zkvalitnit naši 
léčbu. Snažíme se také naslouchat připomínkám 
klientů a podnikat kroky ke zlepšení jejich pobytu. 
Pokud vše dobře půjde, tak bychom do budoucna 
rádi nabídli také ambulantní formu rehabilitace 
pro pacienty z našeho okolí. Nerad předem ohla-
šuji, co máme připravené, aby se to nepokazilo. 
Nejlepší forma, jak poznat změny, které chystáme, 
je přijet k nám a odzkoušet je přímo v praxi.
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Byl bych rád, kdyby nás 
podpořily i zdejší velké podniky

Mezi tradiční zimní kratochvíle obyvatel Vrchlabí, 
ale i jeho okolí patří návštěva běžeckých tratí v are-
álu ve Vejsplachách. Zatímco lyžaři si užívají v bílé 
stopě, za údržbou a provozem areálu stojí nemalé 
množství energie a především finančních prostřed-
ků. A právě o těchto okolnostech, které jsou ve-
směs mimo pozornost většiny návštěvníků, jsme 
rozmlouvali s Romanem Charvátem, který je duší  
i motorem celého týmu provozovatelů areálu.

Kdy začal vznikat lyžařský areál v podobě, v jaké ho 
známe dnes?
Bylo to v roce 2015, v souvislosti s výstavbou fotba-
lového areálu ve Vejsplachách, kdy se spojila myš-
lenka využití přívodu vody z rybníka pro závlahu 
hřišť i pro zimní období k výrobě umělého sněhu 
a rozšíření tratí, na které byli Vrchabáci zvyklí  
z předchozích let a „Safínky“. Tam jsme zjistili, 
že běžkovat ve Vrchlabí na umělém sněhu je dob-
rý nápad na aktivní pohyb na čerstvém vzduchu  
v období, kdy se toho jinak venku moc dělat nedá.

ROMAN CHARVÁT

Kolik kilometrů tratí v něm bylo v prvním roce jeho 
fungování? A jak potom pokračoval proces jejich 
rozšiřování? Například během loňské zimy jich bylo  
k dispozici velké množství…
Loňskou zimu, když se to objelo celé, měl okruh 
zhruba deset kilometrů. Ale zpět na začátek. První 
sezonu v tomto areálu vedla trať z parkoviště na 
kopec, z kopce dolů ke Kodlovi, tam jste se oto-
čili a jeli zpátky. Dohromady tento okruh měřil  
1600 metrů. Pak jsme k tomu přidali stadion, čímž 
se okruh prodloužil na dva kilometry. Pamatuji, 
že tehdy byly velké diskuse, jestli se smí postříkat 
stadion. A jak jsme v dalších letech přidávali děla 
a navyšovali výkon čerpací stanice, tak se úměrně 
tomu rozrůstala délka tratí.

Kolik máte děl v současné době?
Osm.

Když není přírodní sníh a museli byste se spoleh-
nout jen na umělý, kolik ho je potřeba vyrobit? Re-
spektive jak vysokou a širokou vrstvu na trati po-
třebujete mít?

Stopa je široká šest metrů v jednom směru  
a snažíme se, aby na výšku měla alespoň půl 
metru. A trať, kterou zasněžujeme, má zhru-
ba čtyři tisíce metrů. Nebál bych se proto říci, 
že je potřeba vyrobit zhruba 15 tisíc kubíků 
sněhu. 

Jak velká je spotřeba elektřiny?
Velká. Například za loňský rok byla spotřeba 
elektřiny v lyžařském areálu za výrobu sněhu  
a světla vyčíslena na 300 tisíc korun. Když 
jsme u nákladů, tak za sezonu třeba projedeme  
v rolbách 4000 litrů nafty.

Na kolik peněz pak v nákladech vyjde kompletní 
provoz celého lyžařského areálu?
Bavíme se zhruba o částce ve výši minimálně tři 
čtvrtě milionu korun. Ale to už spíše jsou doby 
minulé. Při současných cenách se domnívám, 
že se brzy přiblížíme k jednomu milionu ko-
run. A to jsou jenom náklady na prostý provoz, 
bez prostředků na obnovu a údržbu zařízení. 
Vůbec nemluvím o tom, že už by byla potřeba 
například nová rolba, která stojí sedm milionů 
korun, a další věci potřebné pro provoz.

Vyčíslil jste náklady, zcela logicky se nabízí otáz-
ka „kdo to platí?“.
Zhruba 550 tisíc korun přijde od města Vrch-
labí. Řádově dalších necelých 100 tisíc korun  
k nám připutuje od Svazku měst a obcí Krko-
noše a stejnou částku se nám podaří získat od 
drobných místních podnikatelů. Část peněz 
pak získáváme i z příspěvků od okolních obcí 
nebo z prodeje lyžařských známek. Nicméně 
náš rozpočet je každoročně napjatý a vzhledem 
k aktuálnímu zvyšování cen energií či drahé 
naftě bude ještě napjatější. 

Zmínil jste drobné místní podnikatele. Ale ve 
Vrchlabí jsou i velké podniky.
S velkými podniky je to složitější, protože na-
příklad směřují svoji finanční podporu jinak 
nebo do jiných oblastí. Ale přitom i právě tyto 
by mohly či měly mít na fungování areálu zá-
jem, protože do něj chodí odpočívat i sportovat 
jejich zaměstnanci. Proto mohu-li tento roz-
hovor využít, rád bych se skrze něj takto při-
pomněl a zopakoval prosbu, že bych byl rád, 
kdyby nás podpořily i místní velké podniky, 
nejenom ty, protože z tratí profitují i podnika-
telé v turistickém ruchu.

PŘIJMEME ŘIDIČE 
na mezinárodní 

kamionovou dopravu. 

Požadujeme řidičský průkaz 
skupiny C nebo C + E.

Nabízíme stabilní a pravidelnou 
práci CZ, DE a FR na vozidlech 

euro 6. 

Plat minimálně 
40 000 Kč měsíčně.

Více informací 
na tel.: 606 658 345

Českých bratří 974, CZ-54301 Vrchlabí
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Kromě toho všeho, co jste nyní vyjmenoval, vidíte 
ještě nějaké další potenciální možnosti pro zisk fi-
nancí na provoz areálu či nákup techniky?
Ano. Zřejmě už to mnozí vědí, ale přesto bych rád 
zopakoval jednu věc. V příštím roce se zde usku-
teční zimní olympiáda mládeže. Jsem moc rád, 
že konečná volba padla právě na Vrchlabí a Kr-
konoše. Ostatně, když se bavím s kolegy a přáteli  
z branže v rámci našeho kraje, z nichž s některými 
jsem v minulosti aktivně sportoval, všichni jsou si 
vědomi, že zde máme ideální podmínky a záze-
mí, které umožňují konání takových velkých akcí. 
Přesto je nám jasné, že to bude náročné. Například 
v tom smyslu, že všechny závody by se podle roz-
pisu měly vměstnat do čtyř dní. To znamená, že 
každý den by v areálu měly proběhnout troje závo-
dy. Je tak zřejmé, že alespoň jedny závody denně 
se musejí konat pod světly, jinak se to nedá stih-
nout. Proto již nyní směřuji své úsilí k tomu, aby 
se nám podařilo pro zajištění této velké akce získat 
i další finanční zdroje, které bychom mohli použít 
na investice do techniky. Jsem vděčný za každou 
podporu v tomto směru a věřím, že nám v rámci 
svých možností pomůže i starosta města Jan Sobot-
ka. Dětská olympiáda bude velkou akcí. Ale pokud 
by se nám ani skrze ni nepodařilo získat další pro-
středky, které jsou nezbytně nutné pro fungování 
areálu, byla by to škoda a nevyužitá šance, které 
nepřicházejí zas tak často. 

Ještě se vraťme ke známkám. V jaké hodnotě si je 
budou moci lidé koupit?
Po většinu provozní doby areálu bude v pokladně 
na parkovišti fotbalového stadionu možné známky 
zakoupit. Máme je připravené v hodnotě 50, 100, 
250 a 500 korun. Bude tam i instalována kasička. 
Na informačních tabulích na parkovišti a u lávky 
přes obchvat bude odkaz na platbu přes QR kód, 
čímž vyčerpáme snad všechny možnosti, jak úpra-
vu tratí finančně podpořit.

Například v Jizerských horách v Bedřichově jsem 
opakovaně narazil i na dobrovolníky, kteří tam chodí 
po stadionu a lidem tyto známky aktivně nabízejí.
Všechno je to o lidech, kteří mají chuť se dobrovol-
ně zapojit do práce. Liberec a Jablonec nad Nisou je 
aglomerace se 150 tisíci lidmi. Tady je to desetkrát 
méně. V Bedřichově navíc vyberou téměř deset mi-
lionů z parkoviště ročně. Tady je to trošku jinak. 

Není také řešením…
… zpoplatnit parkoviště?

PREZIDEMENTI
SPITFIRE COMPANY / KOPRODUKCE: UFFO A JATKA 78
ČTVRTEK 13. 1. / UFFO TRUTNOV / 19:00 HODIN
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MULTIŽÁNROVÉ PŘEDSTAVENÍ SATIRICKY A IRONICKY POJEDNÁVÁ 
O NESMYSLNÉ TUPOSTI NAŠÍ POLITICKÉ SCÉNY

Třeba.
Kolikrát si myslíte, že jsem to už slyšel? Myslíte si, 
že jsme v Německu nebo Rakousku? Anebo na tom 
Bedřichově, kde nemůžete zaparkovat jinde? Jak 
to bude vypadat u nás? Parkoviště bude prázdné  
a všichni budou stát všude jinde po ulicích, co nej-
blíže areálu... Tudy cesta nevede. Ještě také další 
dobrý nápad je, že by se celý areál oplotil a byla 
tam branka s turniketem. Ale musíme brát v potaz, 
že parkoviště je i pro fotbalový stadion, takže to 
také úplně nejde. Ale i kdyby tam ten plot byl, tak 
vsadím cokoliv, že brzy by v něm byly díry.

Na závěr ještě informace, která bude lyžaře nepo-
chybně zajímat. Svítit se večer bude do kolika hodin?
Svítí se do osmi hodin. Nejsem toho ale výrazným 
nadšencem a příznivcem. 

Proč?
Po sedmé hodině se s blížícím jarem totiž začíná 
dramaticky ochlazovat a to je ve sněhu znát, takže 
během dvaceti minut je pista zmrzlá na kost. Kdy-
bychom my mohli tratě rolbou projet například 
v šest hodin, tak to na tomto stále ještě mokrém 
sněhu máme celé za hodinu. Krásně by to zmrz-
lo a druhý den by to vydrželo do oběda. Ale takto 
necháme trať zmrznout a potom jezdíme rolbou tři 
hodiny, protože musíme každý úsek projet dva-
krát nebo třikrát, abychom zmrzlý podklad roz-
rušili frézou a na druhý den byl nachystán pěkný 
manšestr se stopami. A potom už jednou zmrzlý 
sníh není tak kompaktní a druhý den vydrží trať  
v pevném stavu maximálně do deseti hodin. Abych 
to shrnul, pokud bychom mohli skončit lyžování  
v sedm hodin večer, byla by trať druhý den ve vý-
razně lepším stavu a déle vydržela.

Kolik sněhu se vyrobí za určitý čas?
Vše záleží na tom, kolik vody dokáže přes dělo tzv. pro-
téct. Klasické sněhové dělo má maximální příkon kolem  
8 l/s, to znamená, že při mrazu pod −15 °C by mělo te-
oreticky vyrobit necelých 60 m3 sněhu za hodinu. Prak-
ticky to bývá tak o třetinu méně, to je kolem 40 m3. Vět-
šinou to ale vypadá tak, že se sníh vyrábí při teplotách 
kolem −5 °C, při zapnutém prvním okruhu, kdy přes 
dělo projde 2,5 l/s, což ve výsledku je asi 12 m3 sněhu za 
hodinu z jednoho děla. Sněhové tyče lze na plný výkon 
použít při vyšším mrazu a pak jedna tyč vyrobí od 5 do 
12 m3 sněhu za hodinu podle teploty a vlhkosti.

MOHLO BY 
VÁS ZAJÍMAT

ROMAN CHARVÁT
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Kolik elektřiny a vody je potřeba pro výrobu 1 m3 
sněhu?
U vody je to tak zhruba (i se ztrátou při výrobě) 650 litrů 
vody na 1 m3 sněhu. S výpočtem elektřiny je to trochu 
složitější. Záleží na tom, odkud a jak daleko vodu do-
pravujeme ze zdroje na místo výroby sněhu a jak máme 
teplou vodu. To je totiž další faktor, který se do výroby 
sněhu promítá. Ideální je, pokud se teplota vody co nej-
více blíží k nule, což obvykle bývá v přírodních tocích  
v širokých korytech s nízkou hladinou vody. Chytré kni-
hy říkají, že by voda pro výrobu sněhu neměla mít více 
než 2 °C. Pokud je výrazně teplejší (rybník, hluboká ná-
drž, hluboký krátký tok), používají se ještě před tím, než 
jde voda do děl, chladicí věže. To je v podstatě velká spr-
cha v široké trubce, do které se ventilátorem vhání okol-
ní studený vzduch a ten drobné kapky vody ochlazuje.  
A ještě pár slov k odběru elektřiny. U areálu, jako je ten 
náš, už se však jedná o velkoodběr. Ten je postaven na 
tom, že když chci odebírat elektřinu, musím si zažádat 
měsíc dopředu o její rezervování a v tu chvíli už zaplatit 
docela slušný poplatek, i kdybych nespotřeboval v daném 
měsíci ani kilowatthodinu. Proto objednáváme patřičný 
příkon na měsíce prosinec a leden. Když se stane, že mrz-
ne v listopadu, jsme trochu naštvaní, protože nemáme 
zaplacené to tzv. maximum. Ale jestli bude mrznout 
koncem listopadu, kdy je příkon na listopad nutné ob-
jednat, v říjnu těžko odhadnete. A obráceně, pokud by 
nemrzlo ani v prosinci, budeme naštvaní ještě víc, proto-
že těch cca 45 000 korun, kolik jsme za prosincové maxi-
mum zaplatili, vyletí komínem. 

Jak se připravují tratě
Příprava běžeckých tratí je docela složitá věc postavená 
na poměrně jednoduchém principu, pokud jde o přírodní 
sníh. Úprava spočívá v tom, že po napadnutí sněhu je 
potřeba zvýšit jeho hustotu. Hustota prašanu je zhru-
ba 100 kg/m3, hustota technického sněhu 500 kg/m3.  
K hustotě sněhu technického bychom se měli prvotní 
úpravou přírodního v ideálním případě blížit, aby trať 
byla tvrdá, nebořily se hůlky ani lyžař a dobře se jelo. 

To se nám ale asi těžko povede bez oblevy a deště, takže 
před oblevou se nám čerstvě napadaný sníh povede „za-
hustit“ asi na polovinu objemu. Pokud budeme uvažovat 
o úpravě rolbou, tak toho dosáhneme mechanickým po-
jezdem pásy, ale hlavně frézou. To je zařízení, které má 
rolba za sebou a v kterém se točí „oježená“ trubka. Díky 
ní se z prašanu vytlačí přebytečný vzduch a sníh se stává 
pevnějším Ale je ho také menší vrstva, samozřejmě. Má 
to stejný efekt, jako když před domem uklízíte sníh frézou 
a z velké plochy vám nakonec zbude malá kupička sněhu 
tvrdého jako kámen. Ideální situace nastane, jestliže je 
dostatek místa na několik průjezdů rolbou, aby v dalším 
průjezdu pás upravil místo, které zůstalo při prvním 
průjezdu mezi pásy. Když máme sníh dostatečně zhut-
něn (a jeden průjezd rolbou k tomu určitě nestačí, pro 
opravdu tvrdou trať jsou zapotřebí přibližně 3 průjez-
dy), je zase nutné do takto upravené trati nezasahovat 
příliš do hloubky. Jestliže je mrazivé počasí nebo ale-
spoň zlehka pod nulou, za několik hodin po „rozrytí“ 
povrchu trati pásy rolby a frézou a následném přejetí 
polyuretanovým finišerem s klasickým manšestrem 
(případně vyříznutím stopy) trať „vymrzne“ a je skvě-
le připravena odolávat náporu lyžařů. Proto se tratě 
upravují večer a v noci, aby povrch mohl vymrznout. 
Pokud však do takto připravené trati na další den vje-
dete s čelovkou, krom toho, že si moc nezalyžujete (boří 
se to na bruslení a na klasiku smeká), hlavně všem, kteří 
pojedou ráno po vás, požitek z jízdy v pěkné stopě nebo 
na manšestru výrazně zkazíte. Problém nastává, když 
přijde obleva nebo začne pršet. To potom úpravou pro-
vzdušněná horní vrstva trati výrazně rychleji odtává. 
Někdy se stane, že přijdete po celonočním dešti ráno na 
trať a není upraveno. Nemusí to být způsobeno tím, že 
se rolbař zapomněl v restauračním zařízení, ale zřejmě 
má moudrého šéfa, který upřednostnil okamžitý efekt 
upravené tratě před faktem, že bude možné sice hůř, ale 
přesto lyžovat i pozítří.

Roman Charvát

ROMAN CHARVÁT

Úspěšný nový rok 2022
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KAREL GROSSMANN

Jak ses ke cvičení dostal?
Ke cvičení jsem se určitě dostal přes akční hrdiny 
a jejich kultovní filmy, které jsme jako kluci hlta-
li. Jedná se o klasiku: Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger, Jean-Claude van Damme. Na 
zdech pokoje mi však visel pouze Sly, tedy Sylves-
ter. Když jsme viděli Barbara Conana, šli jsme cvi-
čit za barák s kameny, když jsem dokoukal Rocky-
ho, bušil jsem do pytle s kaštany, které jsme tehdy 
povinně sušili pro zvířátka. V té době také přinesl 
Ježíšek první pár činek, které mám dodnes a cvičí 
s nimi doma naši kluci. Vidím to i u syna Matěje, 
který teď navíc dělá gymnastiku. Ale už od svých 
pěti let, kdy posilovna vznikla, tu cvičil pořád. Jed-
nak viděl cvičit mě i ostatní klienty, ale když jsme 
se spolu podívali na nějaký film se Sylvestrem, cvi-
čil pak o to víc. Jsem překvapen a zároveň rád, že 
zrovna tihle filmoví hrdinové jsou zároveň i borci 
ve skutečném životě, cvičí a dobře vypadají dodnes 
a oslovili další generaci. Občas to radím i některým 
klientům, kteří si nevědí rady a chtějí, aby byly je-
jich děti pohybově aktivní. Radím jim, že si s nimi 
mají zkusit zhlédnout nějaký sportovní film, který 
by je mohl motivovat. Děti se do toho nesmí nutit  
a musí si na to přijít samy. U každého je ten spouš-
těč jiný, ale u mnohých našich klientů, jak moc dob-
ře vím, to fungovalo právě takto.

Když už je o tom řeč, co tvoji dva synové? Jdou  
v tvých stopách? Vedeš je ke tréninku?
K pohybu je určitě vedeme, ale jejich cesta vede 
jinudy, než byla ta moje. U nich začala dříve  
a naštěstí jde také o pohybové aktivity. Děcka spí-

še poslouchají cizí trenéry. Matěj dělá gymnastiku  
a doplňuje to cvičením u nás a Hynek si ke gym-
nastice ještě přidal fotbal. Gymnastiku ani fotbal 
jsem já nikdy v mládí nedělal. S prvky gymnastiky 
jsem začal ve svých 33. 

Máš několik trenérských certifikátů a diplomů. Vy-
padá to, že to bereš docela vážně. Jak dlouho se fit-
ness věnuješ? 
Fitness se věnuji od střední školy, bylo mně něja-
kých 17, takže už to bude přes dvacet roků, mož-
ná dvacet pět. Tady bych řekl, že úplně vážně to 
z tohoto pohledu neberu. Prošel jsem si několika 
kurzy, s různými přístupy k trénování, sleduju 
různé lidi z oblasti fitness, fyzio. Vždycky si z toho 
vezmu jen něco a přistupuju k tomu po svém. Ne-
mám ani jednu medaili, ani jeden pohár, protože 
jsem nejezdil po žádných soutěžích. Nedělám to 
závodně. Ale pořád se snažím se někam posou-
vat. To je důležité pro každého, snažit se být lepší, 
než byl včera. To je pro mě hlavní cíl, soutěžit sám 
se sebou. Někdy je člověk rád, když cvičit vůbec 
může, ne vždy je člověku hej, ne vždy je na to čas. 
Teď jsem třeba o dva dny ve skluzu s tréninkem  
a už se ve mně vyvíjí tlak a pocit nespokojenosti.  
A to je dobře, to v sobě potřebuje vybudovat každý. 
Až tady spolu skončíme, tak se na to snad vrhnu.

Ty osobně děláš kulturistiku. To ale není jediný dů-
vod proč chodit do fitka, že?
Pokaždé když se snažíš o zvětšování svalů, tak je to 
de facto kulturistika. Je to hodně široký pojem. Lidi 
si ale okamžitě představí běžné závody na pódiu. 

ANTONÍN KAŠPAR, FOTO: MARCEL SCHÖN

Karel Grossmann je osobní trenér a fitness instruktor, který si ze svého koníčku v posilování, kterému se věnuje 
přes dvacet let, udělal profesi a založil ve Vrchlabí Fitness Spektrum. K trénování a fitness nezaujímá vyhraněný 
přístup a jak sám říká, je třeba mít schopnost nacházet ve všem to nejlepší. Posilování nebere závodně, je to 
jeho koníček a životní styl. V rozhovoru pro Vrchlabinky popsal svoji cestu k fitness a založení centra, které je tu 
už osm let. Vyjádřil se k posilování u dětí a mládeže a na závěr přidává motivaci všem, kdo s fitness chtějí začít.

Provozuješ jedno z největších fitness center v širo-
kém okolí. Co tě vedlo k tomu udělat si vlastní fitko? 
Vím, že ses původně věnoval jiné profesi. 
Ano. Před vznikem naší tělocvičny jsem 14 let za-
jišťoval kvalitu výroby v bývalé místní firmě pro-
dukující LCD zobrazovací jednotky pro automobi-
lový průmysl. Fitness Spektrum vzniklo před osmi 
lety, do té doby jsem cvičil ve fitku u Ludi Stránské-
ho, kde jsem proškrtal hodně permanentek. A jeli-
kož jsem vždycky měl vztah ke cvičení a k práci na 
svém těle, tak jsem si řekl, když mě to baví takovou 
dobu a bavit mě to nepřestává, že bychom si mohli 
udělat fitko a najít v něm spokojenost. To se s not-
nou dávkou štěstí nakonec podařilo a spokojenost 
zde našlo navíc i mnoho našich milých klientů. 
Když ale půjdeme více do hloubky, nejsem si jist, 
zdali bych vůbec kdy začal cvičit a fitko by vzniklo 
nebýt svalnatých akčních hrdinů, ve kterých jsem 
se podobně jako mnozí zhlédl. Bez nich by nebylo 

ani fitko, ani jeho komunita, což je mimochodem 
nejlepší, co díky fitku vzniklo. Myslím si, že je to 
opravdu to nejcennější.

Jak fitness centrum vznikalo?
Složitě. Začali jsme s prázdnýma rukama, takže 
když to řeknu na rovinu, byla to samá půjčka, 
samé dluhy, smlouvy a velké závazky. Byl to 
přechod z teplého místečka klasického zaměst-
naneckého poměru do podnikatelské sféry. Měl 
jsem se tam dobře, nikdo mě odtamtud nevyha-
zoval, a tak to chtělo, jak se říká, pořádné koule. 
Zažil jsem si velkou a krutou změnu. Byla to pro 
nás těžce vyšlapaná cestička v hodně vysoké zá-
věji. Navíc začátky nebyly lehké proto, že jsme 
měli malého pětiletého syna Matěje a další dítě 
bylo na cestě. To celou věc komplikovalo, proto-
že jsem nebyl vůbec doma. Paradoxem bylo, že 
první rok jsem si v našem fitku ani pořádně sám 
nezacvičil. I přes všechny tyto potíže to ale určitě 
stálo za to.

Fitness je běh na dlouhou trať

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!!!



27

Kulturistiku dělám do takové míry, že se snažím 
pro sebe vypadat lépe tím, že budu mít svalovou 
hmotu o něco větší, než je norma. Tím to ale pro mě 
nekončí. Abych byl spokojený, potřebuji, aby moje 
svaly k něčemu byly, a tak musí dobře fungovat  
i v běžném životě. Někdo zase cvičí za účelem ma-
ximální síly, to je powerlifting. Při něm se sportov-
ci specializují jenom na dřep, mrtvý tah, na bench. 
Všechny tyto tři disciplíny dohromady se označují 
jako silový trojboj. Pak jsou klasičtí kultíci, kteří 
taky zvedají slušné váhy, ale nejsou to ty maximál-
ní. Na růst objemu svalů nejsou zapotřebí ty největ-
ší váhy. Jde spíš o určitý počet opakování s určitým 
procentem maximální váhy. Závodní kulturistika  
a powerlifting rozhodně nejsou jediné důvody, 
proč se chodí do komerční tělocvičny. Naopak, lidi 
se závodními ambicemi by se u nás dali spočítat na 
prstech jedné ruky. K nám spíše klienti chodí tré-
novat z důvodu přípravy na svoje hlavní sportovní 
zaměření. Typicky u nás trénují lyžaři. No a pak 
je tu velká skupina, která prostě potřebuje trochu 
zlepšit míry a chtějí být vitálnější. 

Co všechno Spektrum návštěvníkům nabízí?
Proto se jmenujeme Fitness Spektrum, nabízíme 
totiž široké spektrum možností. Máme tu hroma-
du cvičebních pomůcek, se kterýma můžeme cvi-
čit mnoho různých cviků. Mohou jít v řadě nebo 
kruhu všemožně za sebou podle toho, jak kdo 
zrovna chce nebo potřebuje. Nabízíme skupinová 
cvičení, probíhající s instruktory, kteří vše při-
pravují a nad cvičením dohlíží. Mnoho lidí cvičí 
pro odreagování a cvičí se jim ve skupině nejlépe.  

Z aktuálně nabízených skupinovek můžeme zmí-
nit právě kruhový trénink neboli „kruháč“, bosu, 
TRX, Tae Bo, CrossFit, bodyforming. Připravuje-
me vysokointenzivní cvičení H.I.I.T, Primal move 
a poohlížíme se po dalších. Mnoho našich klientů 
u nás trénuje různá bojová umění, a tak využívají 
boxovací pytle, pro které máme pěkné nové záze-
mí. Nedílnou součástí nabídky je cvičení s osob-
ním trenérem nebo trenérkou. 

Jsi schopen poskytnout i výživové stravovací pora-
denství?
Máme to v nabídce a starají se o to naši výživoví 
poradci. Já už to ale moc nedělám. Je to docela 
pracná věc a já mám dost práce s vedením fitka. 
Výživové plány dělám tak maximálně pro sebe, ale 
mám to spíš v hlavě, než abych si počítal nějaké ka-
lorie nebo si dělal tabulky. To už je dávno za mnou. 

Co my a pohyb? Hýbeme se dostatečně?
Je všeobecně známo, že v pohybu zahálíme a nemá 
to úplně zlepšující se tendenci. V současné situaci 
by osvěta od naší vlády měla být namířena přesně 
tímto směrem. Je potřeba si vážit zdraví a pohy-
bu a všelijak ho podporovat. Zdravější populace 
by méně zatěžovala zdravotnictví. Kdyby tak byl 
každý expert na pohyb a životosprávu, podobně 
jako je teď na covid. Celkem 66 procent lidí v ČR 
trpí obezitou nebo nadváhou. Pravidelně se hýbe 
jen 7 procent Čechů a 46 procent se nevěnuje žád-
né fyzické aktivitě. Nejlepší je se sportem začít už  
v dětství a vytvořit si k tomu citový vztah. Když se 
začne už v dětství, cvičí se stabilněji, nemusíme se 

do toho tolik nutit. Já jsem začal až na střední, do té 
doby jsem ke sportu vlastně ani netíhnul. Měl jsem 
jiné zájmy. To byla chyba. Je důležité cvičit a hýbat 
se na denní bázi. Každý si to může namíchat podle 
svého, pro mě je ideální kombinace posilovny a ak-
tivit na čerstvém vzduchu. Mimochodem, když je 
dobré počasí, chodíme cvičit skupinově i ven. Silo-
vé cvičení může dvakrát třikrát týdně stačit, pokud 
člověk nemá velké ambice. Vždycky je lepší cvičit 
dlouho a být zdravej než krátce a mít co nejrychlej-
ší výsledky za cenu úrazu nebo zklamání. Spoustu 
lidí začíná cvičit, aby shodili do plavek, blíží se léto 
a lidé začínají chodit do fitka. Často lidi cvičí, pro-
tože mají za tři měsíce svatbu, tak hubnou do šatů. 
A pak zase nic.

Je tu nový rok. Je u vás ve fitku poznat, že je po Vá-
nocích a Silvestru?
Každý si představuje, že fitka v lednu praskají ve 
švech. Možná to tak někde bývá, my to máme vy-
sledované jinak. Vždycky lidem říkám, jestli mají 
nějaké novoroční předsevzetí, ať klidně hned od 
prvního chodí. Ale u nás pak ve finále není nikdo 
a větší příliv lidí začíná spíš v únoru. Myslím si, že 
je to tím, že se oklepávají z Vánoc, musí znovu do 
školy a do práce, je toho na ně moc.

A jak dlouho lidem jejich novoroční předsevzetí ob-
vykle vydrží?
Dneska už je moderní si na novoroční předsevzetí 
v souvislosti s fitkem moc nehrát. Je to profláklý, 

že se to nedodržuje, a je to spíš ostuda. Záleží na 
typu člověka. Zajímavý je, že za těch x let jsem to 
na lidech schopnej poznat. U některých lidí vím, 
že už příště nepřijdou (smích). Pak jsou typy lidí,  
u kterých po pár slovech skutečně vidím, že to 
mají v hlavě srovnaný, že vědí, co chtějí. Je docela 
poznat, že vydrží. S novoročním předsevzetím to 
nemá smysl spojovat, všechno začíná v mysli kaž-
dého z nás a to lze naštěstí přenastavit každý den. 
Schválně ale můžeme zkusit vypustit na instagra-
mu nějakou anketu s dotazem, jestli se to někomu 
díky novoročnímu předsevzetí opravdu povedlo. 

Co bys poradil lidem, aby je novoroční předsevzetí 
nebo cvičení z jiného důvodu rychle neopustilo? 
Je dobré, aby si toho na začátek nenakládali moc. 
Je potřeba se s tím sžít, udělat si z toho návyk  
a uvědomit si, že je to běh na dlouhou trať. U cvi-
čení je cesta cíl. Je důležité si tu cestu nekonečně 
užívat. Měli bychom cílit na to, abychom se hýbali 
celý život. Na začátek stačí začít zařazením cviče-
ní do denního plánu, mít vždy připravenou tašku  
s věcmi a dojít do té tělocvičny. Fakt. Tam to nepře-
hánět, pohodově bude stačit i deset minut. A příště 
si dát deset a půl minuty. Když tohle dáš dvakrát, 
třikrát týdně, kde se budeš s takovou nacházet za 
padesát týdnů? Brzy seš tak na hodině a půl. Na 
začátek stačí málo, ale základ je udělat si z toho ru-
tinu. To je to nejdůležitější. Typickej příklad špat-
nýho přístupu, což má za následek, že to lidi od-
radí, je, že sem přijdou, zaplatí si vstupné, řeknou 
si, že když už jsem si to teda zaplatil a není to tady 
časově omezený, no tak tady budu hodinu, dvě, 
někdo tady vydrží dvě a půl hodiny. Podruhé se už 
pak nechce, protože si budou mylně namlouvat, že 
tam budou muset strávit stejně nesmyslně dlouhý 
čas. Kdyby přišli na jedenáct, za týden na dvanáct 
minut, sto padesátkrát za sebou byť s nějakými vý-
kyvy, tak mají mnohem větší šanci se udržet. Nena-
kládat si toho na začátek příliš, cílit na konzistenci  
a hlavně nečekat na Nový rok, to je má rada.

Karel Grosmann (40)

Je osobní trenér a fitness instruktor, výživový 
poradce a majitel Fitness Spektra ve Vrchlabí. 
Vystudoval střední školu se zaměřením na elek-
trotechniku a počítače v Nové Pace. Z koníčku 
a vášně pro fitness postupně vytvořil rodinný 
podnik, ve kterém působí i jeho žena Gábina. 
Narodil se a vyrůstal v Horní Branné. Mimo fit-
ness rád rybaří, lyžuje, sleduje filmy, tráví čas  
s rodinou či opečovává zahrádku s chatičkou.

BIO

PF 2022
Díky! A sledujte nás dál...

KAREL GROSSMANN
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ,
FOTO: ARCHIV KVĚTY JERIOVÉ-PECKOVÉ

Když se mi 
nedařilo, 
psala jsem 
dopisy

V červnu loňského roku získala Cenu Věry Čáslavské, 
kterou uděluje Český olympijský výbor za mimořádné 
zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí, legenda 
lyžařského sportu Květa Jeriová-Pecková. Její rodnou 
vesničkou, kde vyrůstala a kam se dodnes ráda vrací, 
je Zálesní Lhota. 

První lyže jste dostala od Ježíška v pěti letech. V od-
lehlé podkrkonošské vísce to pro vás byla v podstatě 
nutnost, nebo spíše radost? 
Měla jsem z nich velikou radost, dodnes si to pa-
matuji. Ale byla to i nutnost, tělocviky ve škole se 
odehrávaly většinou venku. Bylo samozřejmostí, 
že každý měl lyže.

Kdo vás učil prvním lyžařským dovednostem? Byly 
to starší sestry?
Učily jsme se jedna od druhé a také metodou po-
kus–omyl.

Už v osmi letech jste vyhrála své první lyžařské zá-
vody. Spolužačky vás však neprávem obvinily, že jste 
podváděla a trať si zkrátila. Co to s vaší dětskou du-
šičkou udělalo? 
Hrozně mě to trápilo a nechápala jsem, jak je mož-
né, že se mě nezastala ani osoba, kterou jsem na 
spojnici do druhého kola předjížděla. Trápilo mě to 
a chuť do závodění vzalo na dlouhou dobu.

Vyrůstala jste na statku. Tatínek však bohužel neče-
kaně zemřel velmi brzy, když vám bylo 13 let. Jak jste 
tu veškerou práci mohly, pouze v ženském obsazení, 
dál zvládnout?
Tatínek byl jediný soukromý zemědělec ve vsi. 

KVĚTA JERIOVÁ-PECKOVÁ

Když zemřel, maminka musela do JZD vstoupit 
za podmínek, jaké byly v padesátých letech. Ode-
vzdala krávy, pozemky a dostala velmi těžkou 
práci ve výkrmně býků. Doma zůstala jedna kráva  
a menší pozemek. Pomáhala jsem hlavně já, sestry 
už byly na internátech, studovaly střední školy.

Prošla jste rukama mnoha trenérů. Který byl pro vaši 
kariéru nejdůležitější?
Všichni byli důležití. Ve Studenci mě učil lyžovat 
Jaroslav Hák, ale pomáhali mu i další: Mirek Hák, 
Zdeněk Karásek a často mi radili i kamarádi z od-
dílu. Brzy začal s naším oddílem spolupracovat Ilja 
Matouš. Ten mi dal asi nejvíc, díky němu jsem si 
lyžování zamilovala. Uměl to s námi, nikdy nás 
nehonil, nekřičel na nás. Ale my jsme se vždycky 
snažili ze všech sil. V reprezentaci to byl Bohouš 
Rázl a Zdeněk Ciller. Oba nároční a nesmlouvaví.
 
Do českého reprezentačního týmu jste byla zařa-
zena už jako juniorka. Jak jste se srovnala s pozicí 
benjamínka?
To byl tvrdý přechod. V reprezentaci byla tehdy 
světová extratřída v osobě Blanky Paulů a také 
Gaby Sekajové (nyní Gabriely Soukalové, matky 
bývalé úspěšné české biatlonistky Gabriely Sou-
kalové, pozn. aut.). Na ně se tlačila další děvčata  

s obrovskou motivací. Do družstva jsme ten-
krát přišly tři mladé. Snažily jsme se stačit těm 
nejlepším, ale po náročné letní přípravě jsme 
byly úplně hotové.  

Za jakékoliv porušení kázně, nedodržení trénin-
ku nebo jiný přestupek jste měly tvrdé postihy. 
Vzpomenete na příklad, kdy se něco takového 
stalo vám?
Jednou jsem přišla pozdě na večerku a dostala 
jsem trest – vyběhnout každé ráno k domku na 
kopci. Pak jsme to ale dělaly všechny a pravi-
delně. Byla to první ostrá tréninková fáze před 
snídaní.

Jak jste se srovnávala s tlakem, který byl na vás 
vyvíjen ohledně výsledků?
Snažila jsem se ho nevnímat. Celkem se mi to 
dařilo. Nastolila jsem si předstartovní pracov-
ní rituál, který začínal již večer přípravou lyží. 
Snažila jsem se co nejméně rozptylovat lidmi  
a věcmi kolem. 

Trávit tolik času v ryze ženském kolektivu bylo 
asi náročné. Jak jste trávily společné chvíle, když 
jste zrovna netrénovaly?
Pokud to šlo, odpočívaly jsme, pokud bylo 
volno, hodně jsme pletly, občas psaly dopisy. 
Ale času moc nebylo. Já ho věnovala hodně 
přípravě lyží.
 
Ke které z lyžařek-kolegyň jste měla nejblíže? 
Nejprve jsem kamarádila s Alenou Solanskou, 
ta ale byla v reprezentaci jen dva roky. Pak 
jsem byla hodně s Blankou Paulů. Když vznik-
lo středisko vrcholového sportu v Jablonci, 
Blanka tam nešla a nejblíže mi byla Gaba.

Stále platí, že se společně pravidelně scházíte? 
Loni jsme se sešly zkraje července. Pokud se 
nesejdeme všechny, občas se dle možností 
navštívíme. Hodně jsme spolu zažily a stále 
máme co probírat, i když život pokročil.

Blanka Paulů mi vyprávěla, že když se jí neda-
řilo, vždy to obrečela a trénovala o to víc. Jak vy 
jste reagovala ve chvílích, kdy to na závodě pro-
stě nešlo?
Byla jsem smutná a nebylo mi do řeči. Slzy 
přišly málokdy. Hodně často jsem spíš psala 
dopisy, hlavně sestře. Ta mi rozuměla a také 
uměla pomoci.

Exekuce aneb Jak se vyhnout dluhové pasti?
Dostat se do finančních problémů je velmi snadné. V dnešní „kon-
zumní“ době je obtížné neutrácet víc, než je zdrávo, ustát různá 
lákadla a nenechat se ovlivnit vědomě či podvědomě reklamou. Ka-
ždého také může potkat smůla v podobě dlouhodobé nemoci, úrazu 
nebo ztráty zaměstnání... A najednou není z čeho všechny dluhy 
splácet a věřitelé začínají mluvit o exekuci. Co s tím? Mnohému se 
dá předejít opatrností, něco vyřešit pojištěním, něco nepřeceňová-
ním svých možností a vytvořit si včas finanční rezervu. Stejně jako 
u jakýchkoliv jiných problémů je důležité začít je řešit co nejdříve  
a nenechat si je přerůst přes hlavu. Věřitelé totiž dluh neodpustí. 
Nicméně pokud je snaha s nimi komunikovat, je šance, že v lecčems 
vyjdou vstříc.

Řešení je mnoho a záleží, jaká je výše dluhu, jaké jsou možnosti 
dlužníka v nabídce záruk na zaplacení dluhu. Někdy stačí papír a tuž-
ka a zamyslet se, někdy poradí dobrý právník… Když je výše dluhu 
opravdu vysoká a příjmy nestačí, je lepší se přestěhovat do nájemní-
ho bytu a výnos z prodeje nemovitosti včas použít na úhradu dluhů, 
než o stejnou nemovitost přijít o pár měsíců později v exekuci. Je 
tu i šance, že z prodeje nemovitosti ještě zbude dostatečná rezerva 
prodávajícímu. Může se totiž klidně stát, že v nájemním bytě skončí 
stejně a ještě nebude mít své dluhy zcela splaceny.

A co když opravdu dojde k exekuci? Tady už možností moc není. 
Pravomoci vykonavatele exekuce, tedy soudního exekutora, jsou 
značně rozsáhlé. Získat dlužnou částku lze například srážkami  
z příjmů dlužníka, zablokováním bankovního účtu, zastavením ne-
movité věci do doby uhrazení dluhu, správa nemovité věci (splá-
cení dluhu z nájmu), prodej nemovitých věcí a právě i zmiňovaný 
prodej nemovitosti…

Budete-li potřebovat s nákupem či prodejem nemovitosti ohrožené 
exekucí poradit, obraťte se na naši kancelář, můžeme si vaši situ-
aci probrat a případně pro vás zajistit řešení. Každé úterý od 9 do  
11 hodin a od 13 do 15 hodin poskytujeme konzultace zdarma. Nut-
ná je ovšem telefonická rezervace předem.

Na realitním trhu se s námi budete orientovat lépe
Rok 2021 byl na realitním trhu nesporně unikátní a v mnohém zů-
stane dlouho nepřekonán. Objem poskytnutých hypoték dosahuje 
hranice neuvěřitelných 400 miliard korun. Česká národní banka 
v novém roce chystá změny a zpřísní pravidla jejich poskytování. 
Máme tady také nový stavební zákon, který si klade za cíl zjednodu-
šit stavební řízení. Veřejnost s napětím očekává, co s ním udělá nová 
vláda. Do realitního trhu se promítá i skokové zvýšení cen energií.  
A je toho víc. Orientace na trhu s nemovitostmi je proto vcelku obtíž-
ná disciplína, ale vám i v novém roce nabízíme součinnost při řešení, 
abyste svůj obchod uskutečnily bez rizik, problémů a starostí.

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



30

Jste trojnásobná olympijská medailistka. Na kterou  
z olympiád vzpomínáte nejraději?
Olympiáda v Lake Placid byla první a velmi zvlášt-
ní. Váže se k ní série historek, které jsou dnes těžko 
uvěřitelné a velmi zábavné. Sarajevo bylo úplně 
jiné, nedá se to příliš porovnávat. Já jsem pozdě-
ji měla možnost navštívit i další olympijské hry  
a musím říct, že ty nejkrásnější byly v Lillehamme-
ru 1994. Celou dobu byl metr přírodního sněhu, 
slunce a teploty hodně pod nulou. Davy nadše-
ných fanoušků, velmi vkusná výzdoba města, krás-
né suvenýry… Lyžařský Bůh je jistě Nor.

Nejvíce si prý vážíte vítězství v Holmenkollenu. Proč 
právě tohoto vítězství?
Je to něco jako vítězství tenisty ve Wimbledonu, je 
to kolébka lyžování. V roce 1981, kdy jsem tu vy-
hrála, to byl závod světového poháru, sešla se tu 
celá světová špička, startovala desítka nejlepších 
Rusek a početná národní skupina Norek dychtících 
po nominaci do reprezentace.
 
Závodila jste v čepici, kterou jste si upletla a přináše-
la vám štěstí. Máte ji stále doma schovanou?
Mám ji schovanou doma, nyní je na výstavě v Jab-
lonci nad Nisou „Vítězové bílé stopy“.

S vaším manželem, vynikajícím veslařem Zdeňkem 
Peckou, jste se seznámili díky článku v časopise Sta-
dion. Můžete o tom povyprávět?
Stadion byl tehdy oblíbený časopis, vše podstatné, 
co se ve sportu dělo, se tam objevilo. Zdeňkova 
maminka tehdy prodávala ve stánku s novinami  
a Zdeněk k ní pravidelně chodil. Stadion si prohlé-
dl a zaujal ho rozhovor s lyžařkami. Při pročítání si 
uvědomil, že by se mnou v mnoha ohledech sou-
hlasil. Po pár dnech mi poslal dopis, který sice ne-
měl přesnou adresu, ale v Jablonci mě našel. Odpo-
věděla jsem mu, sešli jsme se a po krátké známosti 
jsme se rozhodli, že spolu budeme žít. Náš vztah 
vadil vysoce postaveným sportovním funkcioná-
řům, protože plánovali, že vydržím ještě do dalších 
olympijských her.

Přála jste si ukončit kariéru na vrcholu. Jak se takový 
vrchol pozná? Nelitovala jste později tohoto rozhod-
nutí, že mohlo být předčasné?
Nelitovala. Měla jsem v hlavě dlouho předem 
jasno, že skončím po olympijských hrách v Sa-
rajevu. Přála jsem si tam vyhrát, ovšem k tomu 
musí mít závodník nejen vynikající formu, ale 
také trochu štěstí. 

 
V Litoměřicích jste se dlouho věnovala pedagogické 
práci. Jaký přístup jste volila ke svým žákům a čeho 
jste se chtěla, ze svých zkušeností, vyvarovat?
Zásadně jsem se nechlubila s tím, že jsem někdy 
byla známá sportovkyně. Pokud jsem po žácích 
něco chtěla, věděla jsem, že musím jít příkladem.
 
Do své rodné Zálesní Lhoty jezdíváte často. Zajdete 
si tu i dnes na lyže?
Lyžování je pro mě forma relaxace. Pokud to jde, 
vyjedu si, ale ráda jedu sama. Letos jsem měla sto-
pu přímo u domu a to jsem si opravdu užívala.

Jste předsedkyní Klubu fair play Českého olympij-
ského výboru (ČOV). Co je náplní vaší práce?
Pracovala jsem na projektech ČOV, do kterých 
se Český klub fair play zapojoval. Svou činnost 
jsme spojovali také se školami a sportovními or-
ganizacemi. Hlavní bylo vyhledávat příkladné 
činy, oceňovat je a vychovávat. Dle možností 
také medializovat, pracovat i na mezinárodním 
poli. Předloni jsem skončila a svou roli předala 
své nástupkyni.
 
Už jako malá holka jste obdivovala gymnastku Věru 
Čáslavskou. V letošním roce jste získala Cenu Věry 
Čáslavské, kterou uděluje Český olympijský výbor 
za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském 
hnutí. Dovolím si citovat slova Jiřího Kejvala: „Květu 
znám od svého mládí, mám k ní velmi osobní vztah. 
A znal jsem i Věrku a jsem si jistý, že by byla strašně 
spokojená, že tuhle cenu převzala právě Květa. Ona 
ztělesňuje olympijské hodnoty,“ řekl Kejval. To jistě 
zahřeje u srdce. 
Cena mě doopravdy potěšila. Pro mě to byla krásná 
tečka za mou sportovní i pracovní kariérou. Když 
jsem před mnoha lety končila v reprezentaci, nikdo 
mi tenkrát ani nepodal ruku. Po mnoha letech jsem 
se dočkala ocenění, které mi to vynahradilo.

Květa Jeriová-Pecková (65)

Vynikající běžkyně na lyžích Květa Jeriová-Pec-
ková se narodila 10. října 1956. Dětství prožila 
v Zálesní Lhotě. Vystudovala jilemnické gymná-
zium a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. 
Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří 3. místo 
na 5 km a 4. místo ve štafetě na 4 × 5 km ze 
ZOH v Lake Placid roku 1980, 3. místo na 10 km 
a 5. místo na 5 km z MS v Oslu roku 1982,  
2. místo ve štafetě na 4 × 5 km spolu s 3. mís-
tem na 5 km ze ZOH v Sarajevu 1984.

BIO
KVĚTA JERIOVÁ-PECKOVÁ



INDOOR GOLF
TRENAŽÉR

VE VRCHLABÍ
NEJPŘESNĚJŠÍ 
A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ GOLFOVÝ 
SIMULÁTOR NA TRHU.

UNIKÁTNÍ 
TECHNOLOGIE, 
KTEROU VYUŽÍVÁ 
I TIGER WOODS.

PRONÁJEM SIMULÁTORU 
SI REZERVUJETE 

NA ČÍSLE 731 840 285

BOUTIQUE YOGA VRCHLABÍ 

Yoga, pilates, fyziofitness, animal flow, 

felden krais method a výživové poradenství.

/ info@boutique-yoga.cz, 731 840 285

Brzy otevíráme!


