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V posledních únorových dnech Rusko 
přepadlo sousední Ukrajinu. Tento 
největší vojenský střet v Evropě od 
konce 2. světové války převrátil naše 
životy, do kterých se vkradly zmatek, 
nejistota a strach. Z našich niter ale 
vystoupila i lidsky hřejivá potřeba 
pomoci těm, kteří jsou v zoufalé si- 
tuaci a nejistotě. Uvnitř tohoto čísla 
popisujeme první vlaštovky pomoci 
uprchlíkům z Ukrajiny v našem městě 
a jeho okolí. Lze s jistotou tvrdit, že 
podobných příkladů bude přibývat, 
protože uprchlická vlna bude zesi- 
lovat i tady. Nechtěli jsme však celé 
vydání Vrchlabinek věnovat násobení 
hrůz, kterými jsme dnes a denně za-
valováni celostátními médii všeho 
druhu. Musíme myslet pozitivně  
a snažit se v rámci možností vytěsnit 
to nepříjemné i běžnými událostmi, 
radostmi a očekáváními. Patří mezi 
ně úspěchy našich lyžařských nadějí 
Elišky Polonské a Terezy Voborní- 
kové, ale i vědomí toho, že v polovině 
dubna budeme slavit Velikonoce.  
Užijme si je.

Vydavatel: TN Média s. r. o., Branická 213/53, 147 00 Praha 4, IČO: 28847229, MK ČR E 23362, Sídlo redakce: Horská 634, Trutnov, 
www.vrchlabinky.cz, e-mail: redakce@vrchlabinky.cz, Redakce: Jiří Štefek, tel.: 721 907 146, e-mail: jiri@vrchlabinky.cz, Gabriela  
Jakoubková, Antonín Kašpar, Obchod, inzerce: Petr Ticháček, tel.: 605 419 358, e-mail: petr@vrchlabinky.cz, Monika Klikarová, tel.: 
733 353 695, e-mail: monika@tn-media.cz, obchod@xantipa.eu, Grafika: Michal Kriegler, Jazyková korektura: Hedvika Landová,  
Distribuce: Vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna PRATR a. s., Náchodská 524, Trutnov, Sazba: TN Média s. r. o., Číslo ISSN: 2571-
1482, Četnost: měsíčník, Počet výtisků: 3 000, Regionální mutace: Vrchlabsko, Titulní strana: Petr Ticháček.

TRUTNOV, Bulharská 139
tel.: 499 812 561 | 777 212 561

www.optika-malinsky.cz



4 5

ANTONÍN KAŠPAR

Lidem v nouzi je potřeba pomoci. 
Nezáleží odkud jsou

Michael Pfann se stal evangelickým farářem ve Vrch-
labí na počátku roku 2020. Ani ne čtvrt roku potom za-
čal první covidový lockdown. Jen co epidemická ome-
zení odezněla, i na něj a jeho sbor dopadly důsledky 
války na Ukrajině. Povídali jsme si o válce a pomoci 
uprchlíkům i o nastávajících Velikonocích.

Potkáváme se jen čtrnáct dní po začátku války na 
Ukrajině. Jak se lidé z Vrchlabí a Češi podle tebe po-
stavili k uprchlíkům, kteří sem z Ukrajiny přišli?
Ta situace se hrozně rychle vyvíjí, ale v první fázi, 
ve které ještě pořád jsme, se projevuje opravdu 
velká solidarita. První dny lidé hned chtěli jez-
dit na hranice, pořádat sbírky a podobně. To je 
podle mě výborná zpráva. A zároveň musím říct, 
že mám dost velký strach, jak dlouho ta solida-
rita vydrží a kdy se převrátí nejdřív do strachu  
a potom do odporu vůči uprchlíkům, což známe  
z uprchlické krize během syrské války, která mi-
mochodem pořád trvá. 

Čím je způsobený ten citelný rozdíl mezi vnímáním 
uprchlíků z Ukrajiny a ze Sýrie?
Uprchlíci ze Sýrie jsou aspoň v představách lidí 
většinou muslimové. Taky vypadají jinak než my 
a obojí lidem nahání strach. Ukrajinci jsou nám 
podobní. Mají podobný jazyk a jsou nám blízko. 
Známe je alespoň trochu jako lidi, kteří přijeli do 
Česka pracovat. Zároveň teď taky cítíme strach 
sami o sebe, protože ukrajinská válka je blízko. To 
je veliký rozdíl. 

Sám ses do pomoci lidem z Ukrajiny zapojil. Jak tako-
vá pomoc ve Vrchlabí vypadá?
To je taky věc, která se hrozně rychle mění podle 
vývoje situace. Snažíme se tu být a dělat, co je po-
třeba. V prvních dnech všichni chtěli jezdit na hra-
nice, které se poměrně rychle naplnily. Začínaly se 
objevovat prosby, ať tam lidé nejezdí. V jednu chví-
li nám s několika lidmi okolo přišlo, že je důležité 
dát tomu nějaký směr, nějak to začít koordinovat. 

EVANGELICKÝ FARÁŘ

Válka vypukla ve čtvrtek a my jsme se hned 
v pondělí sešli tady u nás na faře s docela vel-
kou skupinou lidí připravených pomáhat. Byli 
to lidé z různých neziskovek a dalších organi-
zací, z obou středisek Skauta, Diakonie, hasiči, 
lidi z MASky a ze Sokola a spolu jsme se začali 
připravovat. Byli tam i lidé z bývalého Milionu 
chvilek pro demokracii, dále Lukáš Teplý jako 
zastupitel za město. Máme dojem, že ubytová-
ní uprchlíků by měly řešit hlavně stát a město. 
Je to ale tak obrovský nápor a přichází tak hroz-
ně moc lidí, že to systém nebude zvládat sám  
a potřebuje nějakou podporu. My hledáme ces-
ty, jak být připravení tu podporu dávat. Rozdě-
lili jsme si úkoly a snažíme se připravovat. Ale 
fakt se to vyvíjí každým dnem.

Objevují se otázky typu proč uprchlíkům pomá-
háme? Nemáme v Česku vlastních problémů 
dost? Jak bys na to odpověděl?
Pro mě je odpověď na tu otázku úplně jedno-
duchá. Uprchlíci jsou prostě lidi stejně jako my. 
Mě vůbec nezajímá, jak jsou barevný, jakým 
jazykem mluví nebo jaké mají náboženství. 
Jsou to lidi. A když jsou lidi v nouzi, tak je jim 
potřeba pomoct. Ale vím, že mnoha lidem ta-
hle odpověď nestačí, a proto je důležité taky 
chápat, proč jim nestačí. Proč někteří Češi třeba 
cítí odpor k lidem, kteří přicházejí? I to musí-
me vnímat. Jaké jsou ty dlouhodobé problé-
my, které se pak projeví ve strachu? Musíme 
vždycky myslet na obě strany nebo na všechny 
strany, které jsou v problému namočené. Když 
začneme upřednostňovat jednu, tak se ta dru-
há naštve. A úplně logicky, protože má strach 
nebo se cítí ohrožena. Je to těžký. Ale vždycky 
je třeba být připraven pomoci lidem, kteří jsou 
v nouzi – ať už je jakákoli. 

Jak každý z nás může lidem prchajícím před vál-
kou na Ukrajině pomoct?
To hodně záleží na tom, jaké má kdo kapaci-
ty a možnosti. Je potřeba je dobře odhadnout, 
protože to, co přichází, bude trvat dlouho. Lidi 
z Ukrajiny tady budou dlouho a my s nimi bu-
deme muset pracovat. Proto je potřeba se na 
to přichystat. Každý může pomoct jiným způ-
sobem, protože jsme všichni jinak obdarovaní  
a máme jiné možnosti. Platí, že v podobné hu-
manitární katastrofě, ať je to cokoliv, je úplně 
v pořádku a moc dobře posílat peníze, protože 
peníze jsou vždycky potřeba. Když to pošlete 
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důvěryhodné neziskovce, organizaci nebo církvi, 
tak se dostanou na to místo, kam se dostat mají,  
a tím správným způsobem. Pak může člověk při-
nést oblečení nebo ho nakoupit. Na sběrné místo 
může člověk donést trvanlivé jídlo nebo hygienic-
ké potřeby a paleta věcí se potom odvíjí podle toho, 
co člověk umí. Může pomáhat doučováním dětí, 
které budou přicházet, může pomáhat tlumočit 
nebo pomáhat obíhat úřady, protože s příchodem 
do nové země je spojeno spoustu administrativy  
a spoustu právních záležitostí. Vozit lidi je taky po-
třeba. A ubytování samozřejmě.

Už jsi o tom částečně mluvil, je velice pravděpodob-
né, že ta ochota pomáhat a solidarita časem opadne. 
Co si myslíš, že bude do budoucna důležité?
Samozřejmě je to výuka, školství a práce s dětmi. 
Budeme muset taky vyvinout úplně nový způsob 
a nové služby integrace cizinců, aby se stali sou-
částí naší společnosti a neskončili jako skupina, 
která žije někde v ghettu na okraji, což je prostě to 
nejnebezpečnější pro všechny zúčastněné. Takže 
musíme pracovat na tom, jak se stát spoluobčany 
a sousedy, kteří se dokáží respektovat, setkávat  
a úplně ideálně mít se rádi.

Jsi evangelický farář. Máme tu postní období a bu-
dou svátky velikonoční. Každý si většinou představí 
pomlázku, kraslice a barevná vajíčka. Jaká je ale ta 
původní podstata Velikonoc?
Velikonoce jsou svátky starší než křesťanství. 
Vznikly v různých regionech a byly spojené se zro-
zením, začátkem jara a koncem zimy. Když přišlo 
křesťanství, vzalo ty staré svátky a dalo jim něja-
ký nový obsah. Rituály jako barvení vajíček tady 
byly dříve než křesťanství, jenom se tomu dal nový 
význam. Pro mě je důležité, aby tu zůstal křesťan-
ský i „nekřesťanský“ význam. My klidně můžeme 
slavit příchod jara, to je správné, i s rituály, které 
máme ve společnosti, a zároveň dávat důraz i na 
křesťanský přesah. Jsou to dvě základní události, 
které se staly o Velikonocích. Na Velký pátek si 
připomínáme to, že zemřel Ježíš Kristus. V tom se 
skrývá podstata Velikonoc z hlediska křesťanství. 
Vysvětlit, proč se to stalo, je hodně složité i pro mě 
a snažím se to i sám každé Velikonoce pochopit 
znovu. Křesťanství a vůbec náboženství pracují  
s tajemstvím. Lidé pak na ně celý život hledají od-
povědi. Když to zkusím říct co nejjednoduššími 
slovy, v co já věřím, je, že Bůh přišel na zem jako 
člověk. To znamená, že se nechtěl stranit lidí, ne-
chtěl zůstat někde na obláčku, ale prostě chtěl po-

znat, co to je být člověkem. Poznal to do extrému 
a se vším všudy, s bolestí a se strachem. A pro mě 
je takový Bůh, který má tuhle zkušenost největšího 
lidského trápení, je pro mě důležitý, protože je to 
Bůh, který dokáže člověka pochopit a dokáže s ním 
solidarizovat i v těch nejhorších chvílích. To je ten 
Bůh, který umírá na kříži v podobě Ježíše Krista. 
Ten druhý krok, který je ještě těžší vysvětlit, je, že 
na tom kříži dochází k odpuštění lidem. Bůh, kte-
rý poznal člověka a pochopil ho, a to v tom bahně, 
ve kterým člověk žije, dokáže člověku odpustit  
a přijmout ho. A to je důležitý východisko pro život 
člověka, že i když selháváme my, tak nám někdo 
odpouští a přijímá nás. Můžeme začínat od znova 
a to je druhé poselství Velikonoc, ten druhý krok, 
neděle vzkříšení. Máme naději. Naději, že Bůh nás 
má rád, a my díky tomu můžeme mít rádi ostatní 
lidi i sami sebe.

Vnímají Velikonoce všichni křesťané stejně? Liší se 
to v jednotlivých církvích?
Samozřejmě. A i kdyby vedle mě seděl nějaký jiný 
evangelický farář, tak by to zase povídal jinak, a je 
to v pořádku. Ale základní body Velikonoc, to zna-
mená ta smrt a vzkříšení Ježíše Krista, mají všichni 
křesťané stejné. Každý tomu rozumí jinak, akcen-
tuje jiné věci a každý Velikonoce slaví trošku jiným 
způsobem. Katolíci je slaví trošku jinak než my 
evangelíci a pravoslavní úplně jinak a jindy.

Velikonoční zvyky se nějakým způsobem odkazují  
k Bibli. Můžeš to přiblížit?
Křesťanské zvyky a celkově Velikonoce vycházejí 
z Bible. Velikonoce začínají už s Izraelci, kteří jsou 
v zajetí v Egyptě a připravují se na útěk. Poslední 
večer pomažou futra dveří krví beránka, aby se po-
znalo, kde žijí Židé. Tady začíná tradice velikonoč-
ního beránka (propojená s Kristem jako beránkem). 

EVANGELICKÝ FARÁŘ
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Pomoc rodinám 
ukrajinských zdravotníků

Hned druhý den po vstupu ruských vojsk na Ukrajinu 
uspořádalo vedení vrchlabské nemocnice schůzku 
se svými ukrajinskými zdravotníky. Lékaři i sestry 
se svěřili především s obavami o bezpečnost svých 
blízkých. Prioritou tedy bylo zkoordinovat přepravu 
těchto osob a zajistit jim vhodné zázemí ve Vrchlabí.

Nemocnice zajistila třem skupinám odvoz ze slo-
venských hranic a Polska. Dalším lidem se postup-
ně podařilo dorazit samostatně. Dohromady se za-
tím jedná o 18 osob, převážně žen s dětmi. „Vážíme 
si toho, jak ohromně nám ukrajinští zdravotníci po-
mohli v těžké covidové situaci, kdy se starali o naše 
pacienty při náročných službách. Aktuální pomoc 
proto považujeme za samozřejmost,“ řekl ředitel 
Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.

Paní doktorka Oksana Vernichenko pracuje na in-
terním oddělení vrchlabské nemocnice již tři roky. 
Její rodina pochází z města Sumy, které se nachá-
zí na východě téměř u hranic s Ruskem. Město 
bylo jako jedno z prvních obléhané ruskými tan-
ky. Manžel lékařky naložil její dvě dcery, sestru  
a synovce a vezl je přes celou zemi až na slovenské 
hranice. Zde na ně čekala dvě vozidla, která je do-
pravila bezpečně do Vrchlabí. Otec rodiny se pak 
vrátil zpět bránit svou zemi. „Je to strašná situace, 
utéct z domova. Jsme velmi vděčné, že jsme byly 
přijaté do Česka. Plánovaly jsme přijet se podívat 
za maminkou do Vrchlabí, ale rozhodně ne za ta-
kových okolností,“ říká Saša Vernichenko, dvaceti-
letá studentka medicíny. 

NEMOCNICE VRCHLABÍ

Toto je jen jeden z mnoha příběhů, který v součas-
né době vrchlabská nemocnice řeší. Téměř všem  
z 18 osob se podařilo zařídit vhodné ubytování. 
Zaměstnanci nemocnice také uspořádali materiální 
sbírku. Skupina Penta Hospitals, jejímž členem je 
vrchlabská nemocnice, spustila i finanční sbírku, ze 
které se budou hradit náklady spojené s pobytem 
blízkých ukrajinských zdravotníků.

Zajištěním bydlení však pomoc nekončí. Nemocni-
ce zorganizovala společný odvoz na úřad cizinecké 
policie v Hradci Králové, kde se po téměř 12 ho-
dinách čekání podařilo vyřídit všechny potřebné 
dokumenty. 

Momentálně se chystají aktivity v oblasti vzdělá-
vání. Již čtyři děti se začlenily do tříd na základní 
škole Školní, přičemž jedno z těchto dětí navště-
vuje teprve první třídu. Pro dospělé se chystají 
kurzy českého jazyka. Ty nemocnice již pravidel-
ně pořádá pro své zdravotníky. Samozřejmostí je 
také možnost stravování ve zdejší jídelně. „Rádi 
bychom také postupně nabídli zájemkyním práci  
u nás v nemocnici − například na pozicích ošetřo-
vatelek nebo uklízeček,“ dodává Michal Mrázek.

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nemocnice re-
agovala také věcnou pomocí – ve spolupráci s ha-
siči Dolní Dvůr vyslala plné auto zdravotnického 
materiálu na pražské letiště, odkud věci ještě týž 
den putovaly do nejpostiženějších oblastí.

Milota Kubíčková, Nemocnice Vrchlabí

Potom se Žide dávají na útěk a procházejí Rudým 
mořem, které se rozestoupí. Židé projdou suchou 
nohou a před jejich pronásledovateli se opět moře 
zavře. To je ten příběh vysvobození. Děje se něco 
hrozně špatného, člověk je v ohrožení smrti a pak 
přichází osvobození. To jsou symboly, které se po-
tom přetavily v to, jak slavíme Velikonoce. 

Věříš, že má šanci nad Velikonocemi, jak je slavíme 
dneska, znovu zvítězit ten křesťanský rozměr?
Myslím, že to není potřeba. Nemyslím, že potřebu-
jeme, aby jedni vítězili nad druhými. Já myslím, že 
ty zvyky, kterým někdo říká pohanské, což mi při-
jde trošku posměšné, jsou úplně v pořádku. Spolu 
s křesťanským podáním Velikonoc si můžeme užít 
i Velikonoce, jak je slaví většinová společnost. To 
vzkříšení po zimě a vzkříšení po smrti, to je stále 
tentýž motiv. 

Každý si představí velikonočního beránka nebo Kris-
ta visícího na kříži. Co jsou to ale velikonoční vigílie?
Vigílie, to jsou vlastně speciální bohoslužby. Já si 
myslím, že mají původ v katolické tradici, ale my 

jsme si je v našem sboru taky osvojili. Jsou to večer-
ní bohoslužby, které začínají na velikonoční sobo-
tu. A hodně se u nich pracuje se světlem. Postupně 
se kostel rozsvěcí, přichází světlo do života a do 
tmy. Světlo života do tmy smrti.

Když se vrátím ještě před Velikonoce, jaký je křes-
ťanský význam postního období?
To se taky hodně liší křesťan od křesťana a církev 
od církve. Půst funguje jako takový úklid. My si 
něco odepřeme, odstrčíme to ze zorného pole, a tím 
si uděláme prostor vidět něco jiného. Někdo během 
půstu nejí maso, aby objevil něco jiného. Já se letos 
snažím během půstu každý den nachodit deset 
tisíc kroků a alespoň 20 minut meditovat nebo se 
modlit. A je to můj způsob, jak si otevírám perspek-
tivu pro něco, co normálně v běhu dne nevidím. Je 
to nějaká příprava na Velikonoce, snaha pochopit, 
co se vlastně o těch Velikonocích děje, ale taky co se 
děje v životě. Jak to všechno společně souvisí a tím, 
že si něco odsunu ze zorného pole, tak si udělám 
prostor pro něco nového nebo na něco, na co jsem 
zapomínal. To je pro mě půst.

N 733 610 910 
Lubor KaráseK
Váš speciaLista pro tuto obLast 
www.rkevropa.cz/makler/lubor.karasek

E lubor.karasek@rkevropa.cz 
M Valteřická 704, 543 01 Vrchlabí
D www.rkevropa.cz/vrchlabi

BYTY DOMY POZEMKY CHATYNEBYT.  PROSTORY

uVažujete zda prodat nebo počKat  
s prodejem Vašeho bytu,  

domu nebo pozemKu? 
znáte aKtuáLní tržní cenu Vaší nemoVitosti?

Nechte si vypracovat tržní odhad a může Vám to pomoci v rozhodnutí.
Zaměřuji se na prodej a pronájem nemovitostí  

v Krkonoších a Podkrkonoší. 

EVANGELICKÝ FARÁŘ
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ANTONÍN KAŠPAR

Byly jsme překvapené,  
jak nás v Česku přijali

Je čtvrtek 10. března večer a v penzionu U Sazečků  
v Dolním Dvoře se setkáváme s dvěma Ukrajinkami 
− Hannou a Olenou. Obě do České republiky uprch-
ly před válkou zuřící na Ukrajině. Dvacetiletá Hanna 
Šymonja je v Česku od 3. března. O tři dny později do 
naší země přijela její dnes už nová přítelkyně Olena 
Demčenko (39) s jedenáctiletou dcerou. Ta se sem 
dostala přes ukrajinsko-slovenskou hranici na pře-
chodu Vyšné Nemecké. 

„Vyrazily jsme z Kyjeva vlakem do Lvova a od-
tamtud už prostě, čím se dalo,“ říká Olena. „Už 
za hranicemi na Slovensku jsme byly překvapené 
úžasným přijetím. Všude byla spousta dobrovolní-
ků, pomoci, ujali se nás, ukázali nám, co a jak, kam 
máme jít, poradili, co dál. A tady v Česku se setká-
váme s neuvěřitelným přátelstvím,“ dodává Olena 
a úplně se při tom rozzáří. Hanna přikyvuje tak 
intenzivně, jako by ji svou zkušeností se vřelostí, se 
kterou se u lidí v Krkonoších potkává, chtěla ještě 

překonat. „Možná je vlastně štěstí, že jsme se do-
staly právě do Dolního Dvora, do Krkonoš, a ne do 
nějakého většího města. Tam je teď prý mnohem 
větší zmatek, protože tam od nás z Ukrajiny míří 
mnohem víc lidí,“ přemítá Olena, která pochází 
přímo z Kyjeva, hlavního města Ukrajiny.

Hanna získala kontakt na Svitlanu Sazečkovou 
– provozovatelku penzionu U Sazečků – vlastně 
úplně jednoduše a přirozeně. Její rodiče jsou přá-
teli Svitlaniny ukrajinské rodiny. Svitlana Sazeč-
ková, která nám při rozhovoru svojí ukrajinštinou 
pomáhá se vzájemným dorozuměním, u sebe 
spolu s manželem Miroslavem dnes ubytovává 
sedm ukrajinských uprchlíků, ale domem jich už 
prošlo ještě víc. A ještě mnohem většímu počtu 
Sazečkovi sehnali dočasný azyl na Vrchlabsku  
a Trutnovsku díky spolupráci s dalšími ochotný-
mi lidmi. Olena byla jednou z těch, k nimž se už  
v Kyjevě dostalo Svitlanino telefonní číslo s nabíd-
kou pomoci, kterou zveřejnila na Facebooku hned 
po začátku války. „Napsala jsem, že je tu zajištěné 

ubytování a pomůžeme i s prací a že se na mě 
lidé mohou obrátit,“ vypočítává naše překla-
datelka i hostitelka zároveň.

„Umím si představit, že bych tu bydlela,“ 
usměje se Kyjevanka Olena na otázku, jak se 
jí v Krkonoších zatím líbí. „Zatím jsme neměly 
moc času se porozhlédnout kolem, ale všechno 
ještě stihneme. Až se vrátím domů do Kyjeva, 
ráda se sem budu vracet,“ dodává Olena.

Hanně ze západoukrajinského Chustu, kte-
rý za dob první republiky patřil k Českoslo-
vensku, se v Krkonoších líbí ještě z jednoho 
důvodu. „Připomíná mi to tu hodně hory ko-
lem Chustu, naši přírodu, lesy...,“ říká mladší  
z obou Ukrajinek. „Tak, Kyjevu to tu moc po-
dobné není,“ usmívá se Olena. „U nás není to-
lik přírody.“

A jak se vůbec člověk rozhoduje, že opustí do-
mov? „Bylo to strašné. Strávily jsme s dcerou 
několik nocí v protileteckém krytu. Měla jsem 
strach hlavně o ni. Nechtěla jsem už, aby mu-
sela dál poslouchat všechen ten hluk, ty výbu-
chy, bombardování. Dál už jsem to nemohla 
vydržet,“ popisuje situaci v Kyjevě před svým 
útěkem Olena. „Pak už jsem nad tím dlouho 
nepřemýšlela, sbalila jsem, co mě napadlo, 
hlavně dceřiny věci, a jely jsme. Pro sebe jsem 
ještě nakoupila pár nezbytností cestou v Muka-
čevu,“ dodává. 

Hanna odcházela z domova do neznáma za  
o poznání klidnějších okolností. „Rozhodla 
jsem se odejít, když už v Chustu přestaly fun-
govat obchody, včetně toho, kde jsem pracova-
la. Nebyla práce a mohla bych jen sedět doma,“ 
říká Hanna. Její otec, matka a sestra i prarodiče 
zůstali zatím na Ukrajině, ona jediná se rozhod-
la odejít. S prací byl problém i v Kyjevě, přišli 
o ni se začátkem války obě − modelka a pro-
davačka svatebních šatů z Chustu i manažer-
ka velkoobchodu s vlastními potravinářskými 
výrobky. Díky pomoci jejich dočasné domácí 
se pro ně už dokonce podařilo najít práci tady  
v Česku − obě ještě během března nastoupily 
do jedné z firem v Trutnově, kam se také z Dol-
ního Dvora brzy přestěhují. V nejbližších týd-
nech se na návrat domů do Kyjeva a Chustu 
těšit nemohou. Obě ho ale mají v plánu, jakmile 
bude na Ukrajině zase mír a bezpečno.

POMOC UKRAJINKÁM
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Z popela k milionu matrací
Jako Fénix, který vstal z popela. Příběh bájného ptáka, který se stal symbolem znovuzrození, dokonale vysti-
huje momentální situaci v jilemnické společnosti Hilding Anders ČR. Firma, která svým objemem patří mezi 
největší výrobce matrací v Česku, se po ničivém požáru ocitla na samé hraně existence. Když ale máte frajera 
šéfa a loajální zaměstnance, nic není nemožné! A tak už za pár dní – 21. dubna – bude společnost po roce  
a půl slavnostně otevírat nový areál, kde už ovšem zase pár měsíců vyrábí.

„Asi trochu hoříme.“ To byla věta, kterou slyšel ve 
středu večer v den státního svátku 28. října 2020 ge-
nerální manažer společnosti Petr Vašíček poté, co 
mu doma v Hradci Králové zazvonil telefon. „Mys-
lím, že to nebyla ta správná formulace,“ vzpomínal 
s hořkým pousmáním na okamžik, kdy za tři čtvr-
tě hodiny stál před výrobním halou v Roztokách 
u Jilemnice a sledoval dílo zkázy. Všechno, co se 
tady za dvacet let vybudovalo, pohltily plameny, 
které likvidovalo devatenáct (!) jednotek hasičů ze 
dvou krajů. „Těžko se to popisuje, najednou vidíte, 
že je konec. Byla to směsice zoufalství a naštvání,“ 
líčil svoje pocity ředitel firmy, založené v roce 2000 
pod názvem Tropico. Do skupiny Hilding Anders 
se zařadila o sedm let později. 

Tou nejdůležitější zprávou samozřejmě bylo, že při 
požáru, k němuž došlo z důvodu technické závady 
jednoho ze strojů, nikdo nezemřel ani se nezranil. 

HILDING ANDERS

„I přesto, že se zaměstnanci snažili hasičáky oheň 
uhasit hned v zárodku, nešlo to zastavit. Bylo to 
rychlé,“ poukázal na povahu extrémně hořlavého 
polyuretanového materiálu. Lidé se aspoň z továr-
ny snažili zachránit věci, co měly nějakou hodno-
tu, nicméně škoda na zařízení, technologiích i na 
ušlém zisku byla později vyčíslena na více než  
300 milionů korun.

Víte totiž, ačkoliv byl rok 2020 startem doby covi-
dové, Hilding Anders narostly od května objed-
návky do takových výšin, že je společnost nebyla 
schopná pokrýt ve dvou pracovních směnách. „Vy-
ráběli jsme o 20 až 30 procent víc než v našich nej-
lepších časech před covidem,“ hlásil Petr Vašíček. 
Což byl i ten důvod, proč se ve fabrice pracovalo 
také v osudný státní svátek 28. října. „Těch objed-
návek bylo tolik, že jsme nechtěli zklamat naše zá-
kazníky a chtěli jsme prostě dodávat,“ konstatoval.
Jenže stačila jedna banální závada na elektromoto-
ru a všechno zmizelo. „Byla to velká rána,“ přiznal 
Vašíček, že po návratu z Roztok domů si otevřel lá-

hev vína, aby se mu ulevilo. Když se ráno probudil, 
měl však jasno. Fabriku na stejném místě neopraví, 
nerozjede, a tak mu zbývá jediná věc – zachránit 
zákazníky. „Když je zachráníme, tak máme nadě-
ji na budoucnost,“ přemítal v hlavě, než si druhý 
den ve stanu před torzem továrny stoupnul před 
zaměstnance a zeptal se jich, jestli do toho jdou  
s ním. Budoucnost byla nejistá. Kdo na to neměl 
nervy, odešel, ovšem většina lidí podniku zůstala 
věrná. A rozhodla se pokusit o zázrak.

A ten se stal. Díky prozíravému vedení, vůli a pra-
covitosti zaměstnanců i tomu pověstnému štěs-
tíčku. Hilding Anders přemístili dočasně výrobu 
do pronajatých továren na jižní Moravu, do Nové 
Paky a Hořic, kde má společnost své logistické cen-
trum a showroom. Někteří zaměstnanci dokonce 
odjeli pracovat do sesterského závodu v chorvat-
ském Prelogu. „Smyslem bylo udržet zákazníka  
a to se nám opravdu podařilo. Neztratili jsme ni-
koho z našich klíčových klientů, což byl základ 
pro start a úspěch, na který, věřím, navážeme nyní  
v Jilemnici,“ poznamenal Petr Vašíček.

V podkrkonošském městě se totiž souhrou náhod 
uvolnil areál firmy Mehler, která učinila rozhod-
nutí, že značně zredukuje výrobu, a Hilding An-
ders ho koupili. Výrobní plocha o původní rozloze  
3600 metrů čtverečních z Roztok, kde požárem 
zničená hala musela být kvůli statice srovnána se 
zemí, se tak na okraji Jilemnice bezmála více než 
pětkrát zvětšila. Jako majitelé byli Hilding Ande-
rs zapsaní 10. srpna 2021 a v rekordním čase pak 
upravili prostory pro výrobu tak, aby splňovaly i ty 
nejvyšší požadavky požárního zabezpečení. Byla 
to podmínka hasičů, abychom se mohli nastěhovat.

Oddělení šití, prošívání a výroby potahů se přesu-
nulo do nového areálu v Branské ulici již v prosin-
ci loňského roku. Z kraje letošního roku se začaly 
předělávat haly na zpracování polyuretanových 
hmot, lepení a kompletaci. Celý proces výroby,  
v němž důležitou roli hrají automatizované linky 
CNC strojů, se tak poskládal pod jednu střechu.
„A povím vám, že jestli tam nahoře někdo je, tak 
nás musel mít strašně rád,“ usmál se Petr Vašíček. 
Protože v momentě, kdy objednal nové technolo-
gie do provozu, najednou nastal obrovský problém  
s dodavatelskými řetězci a ceny mašin každý měsíc 
rostly neuvěřitelným způsobem. On ale stroje stihl 
pořídit za staré ceny. „Jinak bychom si je nemohli 
dovolit. Krytí pojišťovny totiž vycházelo jen do ur-

čitého limitu,“ doplnil. Celková rekonstrukce při-
nesla řádově investice ve výši 200 milionů korun.

Při výběru se hodně snažil, aby nová technologie 
byla co nejmodernější a co nejvíce automatizova-
ná. „To ale znamená větší nárok na plánování,“ 
vysvětloval Vašíček, že ve staré továrně výrobu ne-
měli až tak provázanou a daly se některé věci řešit 
na poslední chvíli. V nových podmínkách to tak ne-
lze dělat a chce klást důraz na dobré plánování. Že 
je to krok správným směrem, ukazují již první vý-
sledky. Ve druhé polovině března se společnost už 
kapacitně dostala na výrobu toho, co byla schopna 
vyrábět v Roztokách. „Jsme na tom lépe, než jsem 
si sám udělal nějaký svůj vnitřní harmonogram,“ 
prohlásil spokojeně ředitel Hilding Anders.

V Roztokách se ročně vyrobilo přes 200 tisíc mat-
rací, nové působiště má podle něj v klidu potenciál 
na půl milionu a v horizontu sedmi let i na milion 
matrací. Zároveň nabízí postele a další doplňky 
pro zdravý spánek. „Vyrábíme je v kooperaci na 
různých místech, ale nyní to chceme soustředit na 
jedno místo do Jilemnice,“ odhalil další plány muž, 
jenž v nábytkářském sektoru zakotvil hned po ško-
le. V managementu firem se věnoval marketingu  
a obchodu, a jak se pohyboval mezi zákazníky, po-
řád slýchával: Hledáme spolehlivého dodavatele 
matrací. Máme velký problém! „Takže jsme dali 
dohromady partu lidí a podařilo se nám firmu roz-
jet v úplně prázdném areálu v Roztokách.“

A vidíte, přestože od té doby uplynulo již 22 let, 
tak Petr Vašíček a spol. paradoxně znovu zakleká 
do startovacích bloků a vydá se vstříc novému za-
čátku. Ten oficiálně započne 21. dubna, tedy přesně 
541 dní po požáru, po němž se více než stovce za-
městnanců zhroutil svět. A vidíte, dnes společnost 
plánuje, že jich brzy bude mít dvakrát tolik.

MICHAL BOGÁŇ, 
FOTO: DUŠAN MIHALEČKO, MILOŠ ŠÁLEK
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Zápisy dětí do 1. tříd 
základních škol
V první polovině dubna proběhnou ve Vrchlabí zá-
pisy dětí do základních škol. Uskuteční se v těchto 
časech:

ZŠ a MŠ – Horská 256, Vrchlabí
Pracoviště Horská
6. dubna od 13 do 17 hodin
Pracoviště Lesní
4. dubna od 13 do 17 hodin
 
ZŠ – náměstí Míru 283, Vrchlabí
Budova I. tříd – Bílá vločka
7. dubna od 14 do 18 hodin

ZŠ – Školní 1336, Vrchlabí
7. dubna od 14 do 18 hodin

ZŠ – Krkonošská 230, Vrchlabí, p. o.
(škola zřizovaná Královéhradeckým krajem určená pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
13. dubna od 10 do 16 hodin
Rodiče s sebou musí přinést svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 9. dubna vypukne v sále Kulturního 
domu v Dolním Lánově (Děvín) již XI. ročník tur-
naje ve stolním tenise. Startovné je 50 korun na hrá-
če a přihlášky se podávají do 4. dubna na telefonu 
739 023 556 Janu Vedralovi nebo 604 233 682 Mi-
chalu Troblovi. Začátek turnaje je v 9 hodin ráno.

Hostinné uvítá 
zlatou biatlonistku
Dvojnásobná juniorská mistryně světa v biatlonu 
Tereza Voborníková se dočká slavnostního přivítá-
ní po úspěšné sezoně v Hostinném, kde vrchlabská 
rodačka nyní žije. Akce spojená s autogramiádou 
proběhne v sobotu 9. dubna od 14 hodin na tam-
ním náměstí.

Developerský projekt Trepka padl
Záměr realizovat projekt Trepka na městském 
pozemku v lokalitě Kalvárie padl a vniveč tak při-
šly již vynaložené náklady na jeho přípravu. Dů-

NOVINKY Z VRCHLABSKA

vodem bylo, že zástupce investorské společnosti 
Frenklin Development o svém developerském 
záměru vedení města nepřesvědčil. „Výběrové ří-
zení skončilo neúspěchem. Zástupce investora nás 
nepřesvědčil,“ oznámil Jan Sobotka na březnovém 
zasedání zastupitelstva. Město se však výstavby 
bydlení v této lokalitě nevzdává. „Chtěli bychom, 
aby to bylo bydlení městské a investice městská,“ 
dodal Sobotka. U původní podoby projektu Trep-
ka přitom starosta připustil, že původně naprojek-
tované domy budou vhodnější spíš pro rekreaci 
než pro trvalé bydlení. 

Střelnice nabídne 
retrokomedii ze 70. let 
„Hrdý buď, žes...“ Tak zní název retrokomedie ze 
sedmdesátých let s použitím motivů z knih Ireny 
Douskové „Hrdý Budžes“ a „Oněgin byl Rusák“ 
v podání vrchlabského ochotnického divadelní-
ho spolku Lipany. V režii Jana Švimberského se  
v hlavní roli představí Jitka Urbanová. Představení 
se uskuteční v sobotu 9. dubna od 19 hodin v sále 
Kulturního domu Střelnice. 

Troška se podělí o své historky
Režisér Zdeněk Troška, který je autorem divácky 
populárních komedií Slunce, seno…, Kameňák  
a dalších, zavítá se svými Úsměvy v úterý 19. dub-
na na vrchlabskou Střelnici. Pásmo jeho veselých 
historek a vyprávění doplní písničky Simony Klí-
mové. Akce začíná v 19 hodin a vstupné na ni činí 
250 korun. (jš)

HILDING ANDERS
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: PETR TICHÁČEK, ARCHIV ELIŠKY POLONSKÉ

Mojí největší motivací 
je úspěch

Málokterá − ještě školou povinná − sportovkyně v České republice se může pochlubit tolika úspěchy jako 
běžkyně na lyžích a biatlonistka Eliška Polonská. Na vrchlabskou sportovní hvězdičku nyní čeká období plné 
změn a vážných rozhodnutí. V rozhovoru pro Vrchlabinky zavzpomínala na začátek své sportovní kariéry a též 
prozradila, podle čeho se rozhodovala při výběru střední školy.

Ty jsi ještě na základní škole. Do jaké třídy chodíš?
Do 9. C. 

To znamená, že již za tři měsíce na základce na ná-
městí Míru skončíš... 
Ano. Tedy jestli nepropadnu.

A hrozí to snad?
Ne (smích).

MLADÁ SPORTOVNÍ HVĚZDA

Nyní už musí být přihlášky na střední školu podány. 
Kam sis je poslala?
S talentovou zkouškou jsem si dala přihlášku na 
gymnázium do Jilemnice a druhou školu mám 
gymnázium tady ve Vrchlabí.

V Jilemnici je sportovní gymnázium. Předpokládám 
tedy, že se chceš věnovat sportu i nadále a raději by 
ses dostala tam.

Ano. Do Vrchlabí bych chtěla jít, kdyby to v Ji-
lemnici nevyšlo.

Z čeho se na gymnáziu v Jilemnici dělají talento-
vé zkoušky?
Tyto zkoušky už proběhly. Byly tam disciplíny 
jako například sprint na 50 metrů, skok z mís-
ta, hod medicinbalem či různé zátěžové testy.  
A pak tu jsou ještě klasické přijímací testy, kte-
ré budou 12. dubna z matematiky a češtiny. 

Gymnázium sis vybrala kvůli sportu a všeobec-
nému vzdělání? Nelákalo tě alespoň na chvilku 
úzce zaměřené studium, jaké nabízí třeba zdra-
votnická škola nebo ekonomka?
Ne, bylo to především kvůli sportu.

Pojďme se nyní podívat na tvé sportovní výkony 
a výsledky. Ty závodíš jak v biatlonu, tak i v „hla-
ďařině“, což je klasické běžecké lyžování. Vnímáš 
mezi oběma sporty nějaký rozdíl?
Rozdíl je hlavně ta střelba. Jinak mnohdy 
jsou stejní lidé tam i tam. S mnoha soupeřka-
mi se potkávám jak na biatlonu, tak i v kla-
sickém běhu.

Kolikrát jsi za letošní sezonu stála „na bedně“? 
Na bedně jsem byla málokrát, protože jsme ne-
mohly chodit na vyhlášení (smích).

Ale kdybys mohla?
To z hlavy takto nevím, ale desetkrát to určitě 
bylo.

Máš doma vůbec ještě místo, kam bys mohla své 
poháry a trofeje dávat?
Tak určitě.

Asi úplně ne všechny závody se podaří podle 
tvých představ a očekávání. Jaké z nich míváš 
pocity?
Pro mne to je většinou hodně těžký. Většinou 
jsem v předních pozicích. Takže když selžu, 
tak je to pro mě hrozný. 

Na přelomu února a března proběhly ve Vejspla-
chách dva republikové šampionáty v běhu na 
lyžích a biatlonu. Jak bys okomentovala svoje 
výsledky?
Mistrovství republiky v hlaďařině hodnotím 
jako sto bodů ze sta. Tam se mi to povedlo. For-
ma byla, byla jsem zdravá. To o dalším týdnu 
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nemůžu říci. Byla jsem lehce nachlazená a bolelo 
mě v krku. Zkrátka to už nebylo ono.

Říkáš, že jsi byla lehce nachlazená, přesto jste ale 
ve štafetě skončily první.
Tam jsem ale pořádně nic neudělala. Já to jen tak 
dojela.

Ale i to se dá pokazit.
Jasně. Ale mně by se to nemělo stát. Tu trať znám, 
takže to bylo v pohodě. 

Jak těžké je se po běhu na doraz na lyžích soustředit 
a koncentrovat na střelbu?
Pro mne už je to síla zvyku. Já jsem nikdy s tímto 
žádné problémy neměla. Vždycky mi to přijde jako 
v pohodě. Potom když vidím biatlon v televizi, tam 
určitě jsou emoce mnohem větší.

Na jak velkou vzdálenost se ve vašich žákovských 
kategoriích střílí?
U žáků je to na deset metrů. V dorostu už se bude 
střílet na 50 metrů.

Jak se tedy těšíš na to, že příští sezonu budeš střílet 
na vzdálenost pětkrát delší?
No, já ještě nevím, jestli budu příští sezonu i střílet, 
anebo zda zůstanu jen u běhu. Ale jinak se těším.

Takže se asi blíží okamžik, kdy by ses měla rozhod-
nout, zda budeš dělat jen klasický běh, či jen biatlon? 
Už nad tím přemýšlíš?
Přemýšlet nad tím musím pořád. V řádu týdnů 
bych se měla rozhodnout. Protože na tom budou 
záviset tréninky a tým, se kterým budu dál spolu-
pracovat.

A svoji vnitřní preferenci už máš?
Právě že ne.

Někdo ti s tím bude muset poradit.
Asi rodiče.

Tvoje úspěchy jsou vykoupené i dřinou a tréninkem. 
Kolikrát týdně máš tréninky?
Tak čtyřikrát týdně. V sobotu a v neděli mám závo-
dy. Takže volno mívám jen ve čtvrtek. Samozřejmě 
někdy na trénink nejdu ze zdravotních důvodů 
nebo kvůli potřebě odpočinku. 

JITKA SCHIEFERTOVÁ
Krkonošská 155,  Vrchlabí
Telefon: +420 721 729 039

NOVINKA

MADEROTERAPIE
Jedná se o techniku na odstranění celulitidy pomocí dřevěných nástrojů. Masáž těmito prvky zlepšuje
proudění lymfy.

Víte k čemu slouží?
 zmírnění celulitidy  stimulace lymfatického systému  detoxikaci organismu
 relaxace těla a mysli  odstranění toxinů a odpadních látek  odstranění přebytečné vody z těla
 urychlování metabolismu  spalování tuků  konturování (tvarování) postavy  zpevnění pokožky
 uvolnění svalů  odbourávání stresu  dosáhnutí kulatého a pevného zadečku
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Volný čas jako takový ti nechybí?
Já bych nevěděla, co dělat. A nevím, jestli by mě 
to bavilo. 

Dokázala by sis představit svoji existenci bez sportu?
Asi ne.

Chtěla bys jednou reprezentovat Česko v senior-
ských kategoriích, nebo by sis už v době po juniorské 
kategorii chtěla najít nějaké civilní povolání?
Chtěla bych dělat sport co nejdéle. V reprezentaci 
by to bylo super dostat se takto vysoko. Ale přitom 
bych chtěla dělat i nějakou normální práci a vystu-
dovat vysokou školu. Zkrátka chtěla bych pak mít  
i tu druhou možnost a nežít jen sportem. 

Panuje mezi tebou a tvými soupeřkami konkurence 
a rivalita?
Největší konkurence pro mě je přímo v našem 
týmu, protože jsme jedny z nejlepších v České 
republice. Je to dáno i tím, že máme úžasné tre-
néry i úžasný servis. Jsme tam čtyři, které bojují  
o přední příčky. Jinak samozřejmě u těch výsled-

ků tam přijde ještě někdo odjinud, ale většinou to 
je mezi námi. 

Jaké máte vztahy v týmu se svými kamarádkami  
a soupeřkami zároveň?
Samozřejmě, že to někdy zavrzne. Ale jinak jsme 
super parta. Taková malá rodinka. Ale rivalita tam 
samozřejmě je.

Jak ses vůbec ke sportu dostala?
Vlastně náhodou. Neměla jsem od 1. třídy žádné 
zaměření. Jednoho dne mi mamka řekla, že budu 
chodit na běžky. První rok či dva žádné výsledky 
nebyly. Běhala jsem tak 20. místa a pořád jsem pa-
dala. Pak se to zlomilo a začala jsem vyhrávat. 

Byla tam nějaká součinnost rodičů?
Na začátku se mnou chodil taťka běhat. Řekla 
bych, že vše je o volném času a rozhodnutí rodi-
čů, co budou jejich děti dělat. Není to jen o tom, že 
vás rodiče nechají někde pobíhat, ale ten čas vám 
skutečně věnují. Nejen v týdnu, ale i o víkendech. 
My jsme často běhali na Vrbatovku. To byl náš cíl. 

NEDĚLE 24. 4.
UFFO TRUTNOV 
19:00 HODIN
Dvě představení uznávané
izraelské choreografky

W W W . U F F O . C Z

UFFO Trutnov

Koncert na stání 
DJs set, od 21:00 hodin Viktor Sheen

13. 4.st
ře

da

Otevření sálu

19:00 h
od

in
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A když už dítě nechce dělat jednu věc, tak by 
mělo dělat něco jiného.

A ty jsi svým rodičům někdy řekla, že už nechceš 
běhat na lyžích?
V minulosti určitě jo, ale posledních šest let 
jsem jim to snad neřekla. Možná, kdybych 
nezačala vyhrávat, tak už to dávno nedělám. 
Protože mě by to nebavilo. 

Takže ten opojný pocit vítězství je zároveň tou 
největší motivací.
U mě ano. Já si vždycky říkám, co ty holky mo-
tivuje, když běhají 50. místa…

No právě.
Mě to taky zajímá. Ještě mi nikdo na tu otázku 
neodpověděl. 

Jezdíš i na mezinárodní závody?
Ne, zatím jsem ještě mezinárodní závody neje-
la. Maximálně kdyby sem někdo přijel.

Ptám se na to proto, že s tím, jak budeš postu-
povat do starších kategorií, nelze vyloučit, že 
budeš jezdit mezinárodní závody. A v nich bude 
i mnohem větší konkurence a ty už nebudeš 
vyhrávat. Na bednu se dostaneš třeba jednou 
dvakrát za sezonu a pak budeš třeba jezdit  
i 20. či 30. místa…
Ale zase tam budu.

Říkala jsi však, že právě onen pocit vítězství je 
pro tebe největší motivací a ty přitom vyjdeš 
mnohokrát naprázdno.
Tak ta motivace bude ještě větší. Bude to lep-
ší pocit, když z těch závodů vyhraji alespoň 
nějaký. Já vím, že tohle období bude těžký. 
Ale když dojedu na 70. místě, tak si řeknu, 
že jsem byla 70. na světě a ne první v České 
republice.

Jak objemné je tvoje běžecké nádobíčko? Jinými 
slovy, kolikery máš lyže?
Mám jedny běžky na trénink na jednu techni-
ku a jedny běžky na trénink na druhou tech-
niku. A po jedněch lyžích na každou techniku  
i na závody.

Takže čtvery lyže.
Ano, čtvery. Ale někdy přinese trenér i nějaké 
další lyže.I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ

Pražská 88, 541 01 Trutnov | IČ: 62025635 
Tel.: +420 499732407 | Tel.: +420 776328418
E-mail: eva.danielisova@krkonose-reality.cz

www.krkonose-reality.cz

S NÁMI PRODÁTE ZA VÍCE, 
RYCHLE A BEZPEČNĚ
• Máme odborné znalos� 
• 30 let zkušenos�  v oboru
• Kontakty na poptávající a investory
• Poradíme s řešením zadlužené nemovitos� 

Konzultace ZDARMA
každé úterý MMN-ODBĚROVÉ-MÍSTO-VRCHLABÍ-148x70.qxp_Sestava 1  11.03.22  10:30  Stránka 1

Jak moc důležitá je při závodech hlava a schopnost 
některé věci vytěsnit?
Já hlavu nemám (smích). Horší je to před závodem. 
Tam je velký stres. Protože si člověk řekne, že když 
se to nepovede, tak to bude špatný. Pro mě je to 
horší v tom, že bývám považována za favorita. 
Za tu, co by podle papírových předpokladů měla 
vyhrát. A potom najednou nevyhraji a v některých 
článcích to dostanu sežrat. 

Když se žáci a žákyně dostávají do starších kategorií, 
tak už to nejsou „děti“, ale spíš teenageři, jejichž ži-
vot začínají ovlivňovat i další vlivy jako puberta, prv-
ní lásky a podobně. Nakolik se obáváš, že by tyto vli-
vy začaly hýbat tebou a tvými sportovními výsledky?
Já doufám, že mě tyto věci nijak nestáhnou, a budu 
se jim muset vyhnout. 

Jako vyhnout se i přízni tvých potenciálních ctitelů?
Samozřejmě záleží, kdo by to byl. Pokud by se ori-
entoval ve sportu…

A co když by byl na sport úplné dřevo?
To by bylo blbý, protože by mě vůbec nepodpo-
roval.

Počkat. To, že někdo není sportovec, nemusí ještě 
znamenat, že o něj nemá zájem nebo by tě nebyl 
schopen podporovat.
Záleželo by, kdo to byl. Já fakt nevím, co na to říct.

Tohle byla ode mne asi záludná otázka, že jo?
To jo (smích).

Jaké máš plány na budoucí období?
Asi nějaký odpočinek a pak se musím připravit na 
přijímací zkoušky. A to je asi hlavní. 

Na závěr trochu odbočme. Tvoje mamka ve Vrchlabí 
vede obchod s módou. Chtěla bys jednou jít v jejích 
stopách?
Určitě ne. Promiň, mami (smích). Ale za vše, čeho 
jsem dosáhla, vděčím především svým rodičům.

Máš mladší sestru. Jaké máte vztahy?
Takový normální, jaký obvykle sourozenci mívají.

Perete se spolu?
Přesně tak (smích). Ale máme spolu dobrý vztah, 
i když Julinka občas trochu zaperlí… Mám ji ráda 
takovou, jaká je. 

Chtěla bys na závěr něco vzkázat čtenářům?
Dělejte, co vás baví. Sportujte.

MLADÁ SPORTOVNÍ HVĚZDA
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOTO: PETR SLAVÍK, BJÖRN REICHERT

Zažít první olympiádu ještě 
jako juniorka byl splněný sen

Tereza Voborníková letos prožila vynikající sezónu. 
Stala se dvojnásobnou juniorskou mistryní světa  
a nejúspěšnější juniorkou v historii českého biatlonu. 
Úspěchů dosahuje i v závodech světového poháru mezi 
dospělými. V rozhovoru pro Vrchlabinky jsme zrekapi-
tulovaly její nejdůležitější závody letošní sezóny, ale  
i pocity a atmosféru po zisku dvou zlatých medailí. 

Pokud mám správné informace, začínala jsi se zá-
vodním běžeckým lyžováním až ve dvanácti letech. 
Jaké byly tvé lyžařské základy do té doby?
Ano, začínala jsem až ve dvanácti letech. Do té 
doby jsem uměla trochu klasickou techniku, ale 
poprvé až ve dvanácti jsem začala s bruslením. 
Taťka mě naučil na lyžích, abych se mohla zúčast-
nit závodů ve Strážném, a to mně bylo deset let. 
Jela jsem tam reprezentovat školu a chtěla jsem zá-
vodit na sjezdovkách, ale povinnost byla startovat  
i v závodě na běžkách. Takže na lyžích jsem trochu 

BIATLONOVÁ ŠAMPIONKA

uměla, ale nebylo to nic extra. Později mě k běžec-
kému lyžování přivedla kamarádka, která lyžovala 
ve Vrchlabí, a mně se to moc líbilo.

K biatlonu jsi přešla po třech letech. Znamená to, 
že ses začínala učit střílet rovnou z malorážky, bez 
předešlých zkušeností se vzduchovkou, se kterou se 
střílí v žákovských kategoriích?
Vlastně ano. Se vzduchovkou jsem samozřejmě 
přišla do kontaktu, ale bylo to pár tréninků a asi 
jen dva závody. 

Zastavme se u některých závodů letošní sezóny. Le-
tos v lednu v italské Anterselvě jsi při vytrvalostním 
závodě byla po třech čistých položkách na průběž-
ném sedmém místě. Pak přišly bohužel dvě chyby na 
poslední střelbě. Celkově 29. místo bylo krásné, ale… 
Sehrála svoji roli nervozita?
Určitě. Ze začátku jsem si myslela, že ne, ale teď 
zpětně vím, že ano. Jsou to velké závody a já si uvě-
domovala, že jedu svůj doposud nejlepší závod. 
Prostě jsem to nezvládla. 

Při střelbě, která je určitě tvojí silnou stránkou, 
hraje důležitou roli psychika. Mnozí výborní 
běžci se občas potýkají s nějakým psychickým 
blokem, kvůli němuž hodně chybují na střelnici. 
Jaký je tvůj recept na to, aby se ti podobné pro-
blémy vyhýbaly?
Bohužel žádný recept neznám. Já sama jsem 
vždycky strašně nervózní a spoustu závodů 
jsem kvůli tomu už pokazila. Chce to odstřílet 
co nejvíce položek v závodním tempu a pak 
ta jistota většinou přijde. I v tom je však tento 
sport krásný. Rozhoduje opravdu i ten nejmen-
ší detail.

V českém reprezentačním biatlonovém týmu jsi 
nejmladší. V čem jsou výhody a nevýhody role 
benjamínka?
Výhoda je, že určitě můžu okoukat co nejvíc 
od ostatních a snažit se na ně dotáhnout. Ne-
výhody mě teď žádné nenapadají, ale určitě 
nějaké jsou. 

Kolika závodů Světového poháru mezi dospělý-
mi ses už zúčastnila?
Jela jsem 16 závodů.

Jaký byl přechod z juniorské kategorie mezi do-
spělé a jak jsi svůj první start ve Světovém po-
háru prožívala?
Ještě letos jsem juniorka, takže ten přechod mě 
čeká za rok. Člověk to musí brát všechno víc 
profesionálně. Rozhoduje každý detail. Musím 
se hodně hlídat, abych byla zdravá, a to obnáší 
spoustu omezení. Navíc závodit na tak velkých 
závodech vyžaduje také velkou zodpovědnost. 
A jak jsem prožívala svůj první start mezi do-
spěláky? Bylo to něco neuvěřitelného. Bylo tam 
hodně diváků a poprvé jsem viděla všechny 
ty známé sportovce naživo a najednou s nimi 
měla dokonce i závodit. Byl to vážně zážitek! 

Nominovala ses i na zimní olympijské hry  
v Pekingu. Mohla bys krátce své první olympij-
ské hry zhodnotit?
První olympiáda ještě jako juniorka byl pro mě 
splněný sen. Moc jsem si to užila a jsem ráda, 
že jsem tam mohla být a olympiádu zažít. Je to 
něco speciálního. 

Adam Václavík kvůli covidu musel odcestovat 
do Číny později. Tebe covid do letošní ani minulé 
sezóny nezasáhl?
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Přesně tak, covid se mi naštěstí vyhýbá. Musím 
říct, že jsem hodně opatrná, a současně mám asi 
hodně štěstí. 

Muselo to být velmi náročné, stálé obavy, aby test 
nevyšel pozitivní. Co vše jsi dělala pro to, aby ses 
nenakazila?
To ano, kolikrát jsem ani nemohla spát, když jsem 
čekala na výsledek. Nominovat se na olympiádu  
a pak neodletět kvůli covidu… to bych byla zkla-
maná. Dělala jsem vše, co se dá dělat. Používala 
jsem dezinfekci, všude nosila respirátor… 

Tvá cesta z Pekingu do amerického Salt Lake City 
byla prý poněkud dobrodružná…
Vždycky je dobrodružství cestovat úplně sám  
a ještě ke všemu se zbraní. Byly to extrémně stresu-
jící dva dny. Na rozdíl od Číny, kde nikdo neuměl 
anglicky, to bylo s domluvou v USA a Kanadě po-
chopitelně mnohem snazší.

 
Jak se tvůj organizmus vyrovnával s rychlým časo-
vým posunem a změnou nadmořské výšky?
V Číně jsem měla jet lag jen jeden den. Bolelo mě 
celé tělo a nemohla jsem ani vstát z postele. V Ame-
rice to šlo naprosto hladce. První dny jsem chodila 
spát okolo 7 až 8 hodin večer, ne že bych chtěla, ale 
déle jsem nebyla schopná vydržet. Dvakrát jsem 
usnula i před večeří. Nadmořská výška samozřej-
mě znát byla, obě střediska jsou přes 1700 metrů 
nad mořem, ale i během přípravy jezdíme do nad-
mořské výšky, tak už zhruba vím, co mi funguje 
a na co si musím dát pozor. S časovým posunem 
to byla premiéra. Ale nejvíc teď trpím po příletu 
domů. Je to pro tělo náročné vyrovnat se se třemi 
časovými pásmy během tak krátké doby. 

Na MS juniorů jsi hned ve vytrvalostním závodě ob-
sadila krásné třetí místo. Byla jsi spokojená, nebo sis 
věřila ještě výš?
Spokojená jsem byla, ale hrozně mě mrzela jedna 
moje hloupá rána, která mě stála vítězství. Takže 
se ve mně mísilo lehké zklamání a současně velká 
radost.

A ono to přišlo! Při zlatém sprintu jsi ale hned na 
úvodní položce prvním výstřelem minula. Co ti pro-
běhlo hlavou?
Ta šance, že dám dvě nuly, je vždycky hrozně 
malá, ale rozhodně je nepříjemné udělat chybu 
hned první ranou. Už jsem však něco odzávodila 
a věděla jsem, že stojku umím odstřílet čistě. A ono 
se to povedlo! Celé kolo před stojkou mi hlavou 
probíhalo, že to prostě musí být nula, musím ji tam, 
jak říkáme, vystát. 

Následující stíhačka tvoji dominanci potvrdila. Stala 
ses nejúspěšnější juniorkou v historii českého biat-
lonu. Budou oslavy? 

Tereza Voborníková (21)

Mladá nadějná biatlonistka Tereza Voborníko-
vá se narodila 31. května 2000 ve Vrchlabí. Je 
absolventkou jilemnického sportovního gym-
názia, nyní pokračuje ve studiu na Masarykově 
univerzitě v Brně. Letos se na juniorském MS  
v Soldier Hollow stala mistryní světa ve sprintu 
a následném stíhacím závodu. 

BIO

BIATLONOVÁ ŠAMPIONKA
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Máme tisíce výrobků, které se dotýkají života téměř
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a i to je málo.
Rosteme a potřebujeme další šikovné ruce.
Zkušení profíci i čerství absolventi, máme tu práci pro
vás.

Šikovným kandidátům
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nástupní bonus 30 000 Kč.
Vitesco Technologies, Trutnov - práce, co má smysl
a budoucnost
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Oslavili jsme to teď doma. Babička přinesla dort, 
takže jsme slavili, jak se patří. 

Při slavnostním vyhlášení jsi vystoupila s nápisem 
Modlete se za Ukrajinu. Motivovala tě prý mladší 
sestra. Čím?
Sama od sebe vyrobila srdíčko v ukrajinských 
barvách a vystavila ho doma k televizi. Uvědo-
mila jsem si, že když něco takového napadne de-
setileté dítě, proč my junioři bychom se nemohli 
také ozvat. 

Mezinárodní biatlonová unie tě odmítla s tímto hes-
lem vyfotografovat. Z jakého důvodu?
Došlo jen k nedorozumění. Další den se omluvili  
a sama IBU fotku zveřejnila.
 
Válka jistě ovlivnila atmosféru mistrovství světa. 
Jaké změny v chování svých soupeřek jsi zazna-
menala?
Žádné. Občas jsem se o tom s někým bavila. Všech-
ny jen říkaly, že je to strašné.

Ve válce bohužel padl i mladý ukrajinský biatlonista 
Jevhen Malyšev. Vzpomínali jste na něj? 
Když jsem to četla, bylo mi z toho opravdu na 
nic. Je nepředstavitelné, že se něco takového děje 
v dnešní době. Mikuláš Karlík z týmu uspořádal 
aukci a výtěžek posílá právě jeho rodině. 

Nejprve ti nepustili českou hymnu. Jaká byla tvá re-
akce a co tě v takové situaci napadalo?
Nejprve mi to vůbec nedocházelo, furt jsem si ří-

kala, že se to rozjede. Potom jsem se začala smát 
a ptala jsem se holek na stupních, čí je to hymna. 
Nikoho nebyla. Na podruhé pustili správnou. 

Po dvou měsících jsi konečně doma. Na jak dlouho?
Byla jsem doma tři dny.
 
Prý ses těšila nejen na rodinu a přátele, ale také na 
českou kuchyni. Co ti maminka uvařila na uvítanou?
Mamka uvařila rajskou, kterou mám nejradši. 

Komu patří tvé největší poděkování?
Hodně lidem. Jak celému týmu, tak i mojí rodině.

BIATLONOVÁ ŠAMPIONKA
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Hodnocení letošní sezony? 
Rozpačitá

Letošní sezona skončila pro vrchlabské hokejové Áčko 
v rámci 1. Chance ligy předčasně. Horalé se totiž ne-
probojovali ani do předkola play-off. Tým střílel méně 
branek a významně se propadla i návštěvnost diváků 
na domácích zápasech. Co bylo příčinou těchto jevů  
a jaké z nich vyvodí vedení klubu závěry? O tom všem  
v rozhovoru pro Vrchlabinky promluvil sportovní ma-
nažer klubu Jiří Jakubec.

Tým HC Stadion Vrchlabí skončil po základní části na 
11. místě a nepostoupil do play-off hokejové Chance 
ligy. Jak hodnotíte tento výsledek?
Jednoduchá otázka, na kterou nemám jednodu-
chou odpověď. Před sezonou bych takové umístění 
vnímal jako jednoznačný neúspěch, ale vzhledem  
k celému průběhu soutěže a ke všem okolnostem 
to takto jednoznačně nevnímám. Teprve letos nám 
Chance liga ukázala svoji skutečnou náročnost. Pro 
zhodnocení letošního výsledku musím použít slo-
vo rozpačitý. To je určitě nejvýstižnější výraz a my 
jsme navíc z předešlých sezon byli hodně zvyklí 
na úspěch. K tomu i letos chybělo hodně málo, ale  

v každém případě tuto sezonu za úspěšnou označit 
nelze. Na druhou stranu pod námi v tabulce skon-
čila například Poruba, která měla postupové ambi-
ce, a ten strašák, kdy o sestup hrálo do posledního 
kola 7 až 8 týmů, byl hodně silný. Rozhodně tato 
sezona byla pro celý tým i pro mě neskutečně po-
učná a přinesla mnoho zkušeností.

Kde vidíte největší příčiny toho, že Vrchlabí nepo-
stoupilo do vyřazovacích bojů?
Ta soutěž byla neuvěřitelně vyrovnaná a rozho-
dovaly absolutní detaily a maličkosti. My, včetně 
mě, jsme udělali o pár chyb víc než soupeři. Čistě 
z hokejového hlediska jsme v defenzivě jako tým 
pracovali velice slušně, horší to bylo v ofenzivě, 
kde jsme se střelecky hodně hledali. Jedním z nej-
důležitějších faktorů byla efektivita ve využívání 
přesilových her.

Bude to mít za následek nějaké změny v hráčském 
kádru či trenérské lavičce?
Bez pochyby k nějakým změnám dojde. Co se týká 

složení realizačního týmu, tak ten chceme zacho-
vat. Mně osobně se moc líbilo, jak pracoval, a tým 
pod jejich vedením předváděl bojovné a soustředě-
né výkony. Co se týká hráčského kádru, tak tam 
určitě nějaké změny přijdou. Vše je ve fázi příprav 
a opět bude velice důležité vše skloubit s partner-
ským týmem HC Dynamo Pardubice.

Ve srovnání s nejlepšími týmy vrchlabští hráči za-
znamenali méně branek. Čím si to vysvětlujete?
Pochopitelně jsme to celé řešili a rozebírali s trené-
ry a nepodařilo se nám až do konce soutěže najít 
nějaké jednoduché a realizovatelné řešení. Ze sta-
tistik, které máme k dispozici, vyplývá, že jsme 
stříleli poměrně často, ale efektivita byla relativně 
nízká. Náš herní projev často nebyl špatný, šance 
jsme si dokázali vytvořit, ale nedokázali jsme to 
přetavit v dobrý výsledek. V poslední třetině sou-
těže hodně týmům hrozilo play-down a na hře byla 
hodně znát nervozita, jak na nás, tak na soupeřích. 
Opravdu se hrálo o hodně. A jak jsem již uvedl, tak 
jsme se celou sezonu trápili v přesilových hrách. Ty 
góly z přesilovek nám hodně chyběly.

Jak moc ovlivnila sezonu pandemie covidu?
Co se týká hráčů i dětí v mládežnickém hokeji, tak 
to ovlivnění vnímám jako minimální. Jsme moc 
rádi, že se sezona odehrála kompletní a že všichni 
mohli sportovat víceméně bez omezení. Jinou otáz-
kou je návštěvnost diváků na zápasech A-týmu.

Na letošní domácí zápasy už nechodila tak početná 
kulisa diváků jako v minulých letech. Čím si to vy-
světlujete?
Opět relativně jednoduchá otázka, na kterou bohu-
žel nemám jednoduchou odpověď. Je to věc, která 
nás ve vedení klubu aktuálně trápí asi nejvíc. Z cel-
kových statistik je zřejmé, že návštěvnost se snížila 
téměř na všech stadionech, bohužel Vrchlabí je je-
den z týmů, který pocítil jeden z největších poklesů 
a s průměrem necelých 600 diváků na utkání jsme 
skončili v Chance lize na 13. místě. S návštěvnos-
tí je spojené vlastně celé fungování klubu. Nízká 
návštěvnost má přímé i sekundární ekonomické 
dopady, které musíme řešit. Ty peníze v našem 
rozpočtu chybí. My jsme vlastně poslední sezony 
s diváky působili ještě ve II. lize a tam jsme s prů-
měrnou návštěvností kolem 1200 diváků na zápas 
jasně vévodili druholigovým statistikám. Navíc se 
dá konstatovat, že náš klub vykazoval vysokou 
návštěvnost domácích zápasů dlouhodobě. Po po-
stupu do vyšší soutěže jsme předpokládali, že díky 

atraktivitě soutěže si zájem diváků udržíme nebo 
spíše, že se ještě zvýší. Bohužel do hry vstoupila 
pandemie covidu-19, která velice pravděpodob-
ně výrazně změnila chování a myšlení velké části 
populace. Navíc aktuální dění ve světě nepřináší 
žádné dobré zprávy. Dopady veškerých událostí 
pocítíme všichni a hokej bezpochyby nebude ušet-
řen. Pro návrat vrchlabského diváka do ochozů se 
v příští sezoně pokusíme udělat vše, ale vnímáme 
to jako těžkou výzvu.

V závěru základní části došlo ke kontumaci zápasu 
proti Havířovu v náš neprospěch a možná i to roz-
hodlo o našem nepostupu do vyřazovací části. Jaké si 
z toho vezme klub a jeho vedení ponaučení?
Jak jsem již uvedl, tak to byla moje chyba, kdy 
jsem úplně neporozuměl omezení vyplývajícím  
z přestupního řádu. Nejvíce mě na tom mrzí, že tím 
utrpěla reputace celé organizace. Panu Cermanovi 
jsem nabídl svoji rezignaci, ale nebyla přijata. Do-
hodli jsme se, že místo pokuty finančně podpořím 
mládežnický hokej v našem klubu. Pro mě je to 
obrovská zkušenost a identickou chybu už udělám 
asi dost těžko.

Co byste chtěl vzkázat fanouškům a vrchlabským 
příznivcům hokeje?
Chtěl bych jim říci, že to pro nás pro všechny byla 
velice náročná sezona, a všem, kteří nám zůstali 
věrní a navštěvovali náš stadion, moc poděkovat. 
Jejich důvěra a podpora byla a je motorem celého 
klubu a dokud ten motor bude fungovat, tak my 
se budeme snažit připravit pro ně parádní hoke-
jové zážitky.

HC STADION VRCHLABÍ
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Žáci navštěvovali skládku.  
Nyní řeší, jak tvořit méně odpadu

Návštěva skládky v Dolní Branné, filmy a hry s odpa-
dovou tematikou a výzva k zapojení se do vymýšlení 
projektů redukující množství vyprodukovaného odpa-
du. Takto pestrou paletu aktivit nabídl TýDen bez od-
padů, kterého se po dva březnové týdny účastnili žáci 
vrchlabských základních škol a gymnázia.

Je druhé březnové úterý krátce před půl devátou 
ráno. Do areálu v Dolní Branné, ve kterém společ-
nost Marius Pedersen provozuje skládku komunál-
ního odpadu, vjíždí autobus. Sedí v něm několik 
desítek žáků a jejich učitelé ze základní školy Škol-
ní. Právě škola na Liščím kopci zahájila dvoutýden-
ní program TýDen bez odpadů, v němž se od 7. do 
18. března vystřídaly všechny zdejší základní školy 
a nižší ročníky gymnázia.

Po vyřízení příjezdových formalit autobus pomalu 
míří po prašné cestě vzhůru do nitra areálu a děti 
skrz okno zvědavě pokukují po hromadách pestro-
barevného odpadu, u nichž postává těžká rozhrno-
vací technika. 

Po několika stech metrech autobus zastavuje a děti 
vycházejí z jeho útrob. Je slunečné ráno a teplota 
se pohybuje po nočních mrazících ještě okolo nuly. 
Tato kombinace obvykle nabízí příjemně chladi-
vý vzduch, který se dobře dýchá. Ne však na této 
skládce. Každého, kdo vyleze z autobusu, hned do 
nosu praští zápach evokující zkažená vajíčka či za-
tuchlinu. A když se pak dotyčný podívá do údolí 
pod sebou, vidí obrovské moře odpadků všech ba-
rev, tvarů i velikostí. Mnohé z nich jsou ve velkých 
pytlích, které obvykle vkládáme doma do svých 
odpadkových košů. A tyto pytle pak končí zde.

Výpravy se ujímá zástupce společnosti Marius Pe-
dersen a vede ji na vyvýšený vrch, na němž pak 
přítomným poskytne základní informace o historii, 
významu a velikosti celé skládky. Mimochodem 
onen vyvýšený vrch, na kterém švitořící žactvo  
s pedagogickým doprovodem postává, byl kdysi 
taky skládkou. Nyní již je zahrnuta hlínou a probí-
há její rekultivace. Na první dobrou už nikoho ani 
nenapadne, že má pod nohama tisíce tun odpadu. 
Brzy tento vrch bude plně zarostlý travou, takže 
zde nebude patrné už vůbec nic.

TÝDEN BEZ ODPADŮ

Přítomní se z výkladu dozvídají, že skládka v tom-
to areálu se začala budovat v roce 1996, její celková 
kapacita je 905 tisíc metrů krychlových a ročně se 
na ni z Vrchlabí a okolních vsí doveze 25 tisíc tun 
komunálního odpadu. Podle odhadu provozovate-
lů je skládka zaplněná z jedné třetiny a její život-
nost odhadují ještě na dalších padesát let. 

Zhruba po hodině děti nasedají zpět do autobusu 
a míří přímo do samotného srdce areálu, kde ještě 
přednáška pokračuje a žáci s pedagogy si prohlí-
ží obrovské nádrže, ve kterých se čistí odpadní 
voda, která se sem stéká z potrubí, jež se nachází 
pod samotnou aktivní skládkou a sbírá kontami-
novanou vodu. Zde je nepříjemný zápach mno-
hem intenzivnější. Na druhou stranu si však děti 
budou o to více pamatovat, že vyhozením odpadu 
do popelnice nic nekončí.

Autobus se znovu rozjíždí a míří zpět do školy, 
kde bude pokračovat komponovaný program pro 
žáky. Zatímco do autobusu opět nastupují žáci  
z dalších ročníků, tak ti, co už mají exkurzi na 
skládce za sebou, míří do tělocvičen či učeben. Zde 
jsou pro ně připraveny hry a filmy s odpadovou 
tematikou. Během nich si žáci například zkoušejí 
lovit makety ryb, které jsou zamíchány v hroma-
dách plastů, simulují nákup v prodejně či řeší, co je 
možné koupit bez zbytečných obalů navíc. V tema-
tických filmech pak například vidí, jak jsou plasty 
zaneřáděny velké plochy oceánů. Na závěr celého 
dopoledne pak vyplňují kvíz, který prověřuje, co 
si všechno zapamatovali. Pro úplnost dodejme, že 

na přípravě materiálů a metodiky pro učitele pro 
potřebu tohoto projektu se podílelo i Středisko eko-
logické výchovy SEVER z Horního Maršova.

Takto se program opakoval po deset pracovních 
dní a zakončen byl v pátek 18. března na gymná-
ziu. Na pomyslnou tečku se přijelo podívat hned 
několik významných hostí: náměstek hejtma-
na Královéhradeckého kraje pro oblast školství  
a sportu Arnošt Štěpánek, vedoucí odboru život-
ního prostředí a zemědělství Královéhradeckého 
kraje Miloš Čejka, vrchlabský starosta Jan Sobot-
ka, předseda výboru pro životní prostřední vrch-
labského zastupitelstva Tomáš Vrbata a předseda 
výboru pro vzdělávání a inovace Lukáš Teplý. 
Hosté si na gymnáziu prohlédli jednotlivá stano-
viště s hrami i promítání filmů a poté se rovněž 
zamířili podívat do Dolní Branné na skládku.

Při samotném hodnocení projektu hosté nešet-
řili chválou. „Myslím, že je to krásné ukazovat 
dětem, jak je to s odpady, jaké strašné množství 
jich produkujeme a jak je drahé je zpracovávat,“ 
uvedl náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek.  
„V rámci kraje probíhá celá řada osvětových pro-
jektů, ale tento projekt je unikát, protože má pod-
poru města a jde do škol. Je skvělé, že osvěta jde 
přes děti a právě děti budou tlačit na nás dospělé, 
abychom se chovali ekologičtěji,“ dodal Štěpánek. 
„Když jsem byl na tuto akci pozván, tak jsem se 
na projekt podíval trochu hlouběji a zjistil jsem, že 
je unikátní v tom, že není zaměřen jen na třídění 
odpadů a nějakou obecnou ekologickou výchovu, 
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ale i na tu nadstavbu. A tou je předcházení vzniku 
odpadů. To z tohoto projektu činí unikátní věc, ale-
spoň na území Královéhradeckého kraje,“ doplnil 
jej vedoucí odboru životního prostředí a zeměděl-
ství Královéhradeckého kraje Miloš Čejka.

Spokojení s průběhem celého projektu byli i ře-
ditelé obou největší základních škol ve Vrchlabí. 
„Shodli jsme se s paní učitelkou Katkou Jirasovou, 
která byla hlavním motorem TýDne bez odpadů 
u nás ve škole, že se nám vstupní část projektu 
velmi líbila. Mezi žáky měla akce úspěch, čemuž 
nasvědčují i výsledky závěrečného kvízu. Hlavní 
přínos vidíme v bezprostředním přiblížení pro-
blematiky odpadů zážitkovou formou a v moti-
vaci k zamyšlení se, co s tím dál. To se ukáže i na 
plánované Dětské odpadové konferenci ke Dni 
Země. Pokud by měla mít celá akce větší efekt, je 
třeba různými formami v této snaze i nadále po-
kračovat,“ uvedl ředitel základní školy na náměstí 
Míru Petr Jindřich.

„Vzhledem k výborné každodenní organizaci 
proběhl celý projekt TýDen bez odpadů bez nej-
menších problémů. Týdny příprav, které tomuto 
projektu věnoval organizační tým v čele s panem 
Vrbatou, se vyplatily. Vše probíhalo dle předem 
stanoveného harmonogramu, takže si žáci užili jak 
exkurzi na skládku, tak eko aktivity v tělocvičnách 
a promítání eko filmů. Realizaci projektu tedy hod-
notím velmi kladně, ale co je nejdůležitější, kladně 
projekt hodnotili naši žáci, kteří si užili všechny při-
pravené aktivity. Mohu potvrdit, že je připravený 

program zaujal a již během programu diskutovali 
o problematice odpadu. A to je dle mého názoru 
hlavním přínosem projektu. Žáci začali o odpadu  
a prostředí, ve kterém žijí, přemýšlet,“ doplnil ředi-
tel ze základní školy Školní Jaroslav Pleva.

A co bude následovat nyní? TýDen bez odpadů 
měl za cíl i motivovat žáky, aby utvořili týmy,  
v nichž pak vymyslí projekt s odpadovou temati-
kou. Organizátoři TýDne bez odpadů očekávají, 
že takto vznikne několik desítek týmů a ty pak své 
projekty představí na dětské konferenci na Den 
Země, která se uskuteční 22. dubna v sále Kulturní-
ho domu Střelnice. 

Další průběh celého projektu včetně dětské kon-
ference budeme sledovat a informace přineseme  
v dalších vydáních Vrchlabinek a na jejich zpravo-
dajském webu vrchlabinky.cz.

+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.

• Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po-Pá.
• Hledáme tiskaře s praxí, může být i absolvent 

tiskaře v oboru.
• Čeká vás tisk na více barvových strojích.
• Očekáváme pečlivost a manuální zručnost. 

• Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po-Pá.
• Obsluha řezacího stroje. 
• Hledáme šikovného pracovníka s výučním listem.
• Očekáváme pečlivost a manuální zručnost,  

spolehlivost a samostatnost.

Nabízíme velmi pestrou práci (jsme zakázková 
výroba – každá zakázka je jiná) v moderní  
tiskárně, firemní benefity a individuální  
přístup ke každému zaměstnanci. 

Kontaktujte nás a přijďte se podívat!

Monika Exnarová
monika.exnarova@pratr.cz
737 279 792

Řezač

Tiskař

TISKÁRNA PRATR, a.s.  
HLEDÁ DO SVÉHO TEAMU 
NOVÉ KOLEGY

TÝDEN BEZ ODPADŮ



Rytířská 17
10 00 Praha 1

tel.: +420 602 827 457

Okružní 116
543 51 Špindlerův Mlýn
tel.: +420 724 896 088

blauer.cz.sk

www.blauer.cz


