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Editorial 
Slavnostní a bezpečné

MICHAL BOGÁŇ / šéfredaktor
Přesně takové jsou aktuální Trutno-
vinky. Magazín, který jste uchopili 
do rukou, totiž začal vycházet v pro-
sinci před patnácti lety. Slavíme vý-
ročí! Ve stínu covidové situace však 
nikterak pompézně. No, plány jsme 
měli trošku jiné. V rozhovoru s vyda-
vatelem Miloslavem Bartoněm se tak 
aspoň vrátíme do doby, kdy Trutno-
vinky stály na startovní čáře. Téma 
posledního měsíčníku tohoto značně 
zvláštního roku jsme však věnovali 
otázce bezpečnosti. Možná je v tom 
právě i trochu symboliky s ohledem 
na to, co se kolem nás děje. Víte, že 
současně nejvýše postavený policista 
v ČR pochází z Trutnova? A Jan Švej- 
dar vlastně v prosinci také slaví - dva 
roky ve funkci policejního preziden-
ta. Jak dodržovat bezpečnost na ho-
rách či silnicích, jak si správně umýt 
ruce, čemu se vyvarovat při vstupu 
do internetové džungle a přinášíme  
i článek s gynekoložkou o (ne)bezpeč-
ném sexu. A najdete tam toho ještě 
víc včetně našeho PFka, které už jste 
viděli na titulce. Díky, že nás čtete!
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MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Jen díky podpoře čtenářů 
a klientů můžeme slavit 

Bylo 1. prosince 2005 a v Trutnově vyšlo první číslo zcela nového kulturně-společenského měsíčníku Trutno-
vinky. Uběhlo 15 let a Trutnovinky jsou tady stále! A stále se čtenářům snaží přinášet poutavé příběhy, zají-
mavé reportáže, firemní projekty a další čtení, které se dotýká našeho města a regionu. „Upřímně, na začátku 
jsem moc velká očekávání neměl,“ vypráví v rozhovoru vydavatel Trutnovinek Miloslav Bartoň.

Vzpomeneš si, když tobě bylo patnáct, co jsi dělal?
Vzpomenu si často. Nastupoval jsem na místní 
gymnázium, o kterém jsme měli tematické říjnové 
číslo magazínu. Otevřeně, byl to děs. Hodně jsem 
se hledal. A ani místní vyhlášený gympl mě ne-
srovnal. Až na vysoké škole jsem se našel. 

O Trutnovinkách jsi v té době určitě ještě neměl ani 
tucha, viď? Kdy a jak se zrodil ten nápad, že pronik-
nete do mediálního světa?
Já vůbec neměl tušení, co budu dělat. Byly to slav-
né devadesátky. No a náš nápad se zrodil o deset 
později a bez nějakých byznys plánů a tabulek. 

NAROZENINOVÝ ROZHOVOR

Chodili jsme se často ven bavit a přišlo nám, že 
tady není ucelené médium, které by nás provedlo 
společností. Tak jsme ho založili.

Naplnila se tvoje očekávání, která jsi měl na začátku, 
kdy projekt stál na startovací čáře?
To se takto nedá říct. Mě by nikdy nenapadlo, kam 
až to může zajít. A upřímně, na začátku jsem moc 
velká očekávání neměl. 

Na jaká období za těch patnáct let fungování Trutno-
vinek nejraději vzpomínáš?
Určitě na začátky, ale to říká každý zakladatel fir-
my. To bylo fakt krásný. Měli jsme půjčené počí-
tače, jednu místnost a chodili jsme firmám vysvět-

lovat, že doba je jiná a že místní příběhy mají budoucnost. Přesně 
vím, jak vypadala první čísla a které firmy nás podpořily. Skvělý.
 
Kdybys měl možnost vybrat jednu věc, která by šla vrátit. O co by šlo?
Michale, s dovolením vyberu dvě věci. První a zásadní je, že bych 
vrátil zpět úmrtí mého nejbližšího spolupracovníka a společníka 
Zbyňka Kačera. Všemožně bych mu zakázal cestu na Filipíny, kde 
zemřel. A druhá věc, dříve bych se rozloučil s dalším „kolegou“, 
který firmě neskutečně škodil.

Patnáct let je už pořádná životní etapa. Jak ses za tu dobu změnil ty?
Absolutně. Stejně jak se vyvíjela značka Trutnovinky, tak jsem i já 
prošel změnou. Tohle se těžko popisuje, tak nějak vycítíš, že jsi do-
spěl, stejně jako tvůj projekt z mládí. 

Když se dnes řekne Trutnovinky, co se ti jako první vybaví?
Časosběr událostí. Začátky, první klienti, zapojení velkých firem, 
výrazné titulky, přelomové věci, naše společné debaty o plánech  
a událostech. Silná místní značka. 

Co výdaje na zaměstnance? Přeci jen platy lidí ve firmě spolykají dost 
peněz. Přepočítáváš je často?
No jo, teď je to téma. Všichni počítají… 

Už nějakou dobu ovšem nejsme jen Trutnovinky, ale přibyly Vrchla-
binky a letos první narozeniny slavily také hradecké Salonky. Jak se 
jim podařilo zakotvit mezi ostatními médii?
Vrchlabinky jsou super, ty se okamžitě staly hlavním médiem 
na trhu. Je to samozřejmě dané tím, že Vrchlabí je menší město  
a dříve jsme tam pravidelně zaváželi Trutnovinky. Salonky se 
úspěšně perou ve velkém krajském městě s konkurencí. Za ten 
rok jsme si tam vydobyli pozici na trhu. Pomáhá nám kooperace 
se sesterskou televizí V1. 

Skoro na každé poradě se bavíme o dalších plánech a možnostech, 
jak se posunout dál. Co bys chtěl, aby se nám povedlo v příštím roce?
Chtěl bych posílit naše online projekty. Právě pracujeme na no-
vých produktech, které se objeví pro rok 2021 v ceníku. Budou to 
povětšinou online produkty - podcasty, online rozhovory, virtuál-
ní prohlídky apod. Vše bude využívat naší vysokou návštěvnost  
a vzájemně propojovat všechny naše značky. 

A co koronavirus? Bude to problém?
Myslím, že to problém už je a hlavně panuje nejistota, kterou firmy 
prožívají. Setkáváme se s tím každý den. Odkládají se kampaně, 
část našich klientů má existenční problémy. Ale uvidíme, podle mě 
nikdo neví, jak bude vypadat trh. Dá se to jen předpokládat. 

Chtěl bys na konci roku vzkázat něco našim čtenářům a klientům?
Samozřejmě bych chtěl všem moc poděkovat. Jen díky podpoře 
čtenářů a klientů můžeme slavit toto výročí. Jejich podpora a zájem 
je ta nejlepší droga na světě.
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Držme spolu a příští rok dopadne na jedničku.
Přejeme vám v novém roce jen to dobré!

www.kasperGROUP.cz

Barbora Amlerová, 
MISS zdrávky 2020

Rudolf Bradler, policista

Lukáš Doležal, hoteliér

Vím bezpečně, že dobrá ná-
lada nás jistým způsobem 
všechny ochraňuje. Z toho 
důvodu jsem se rozhodla 

použít jako radu následující parafrázi: Můj 
úsměv chrání tebe, tvůj úsměv chrání mě. A to 
platí i pod rouškou!

Být opatrný, zbytečně ne-
bláznit a vždy přemýšlet, 
než cokoliv udělám. To 
mi vždy říkali rodiče. A to 
jsem si k srdci vzal.

Nejvíce mi v paměti utkvěla 
babičkovská klasika - nepij, 
nekuř, nestýkej se s cizími 
lidmi, nezapomeň, že jsi 
ze slušný rodiny a nedělej 

nám ostudu. Tímto jsem dostal do podvědo-
mí určitý základ slušného a klidného cho-
vání. Naproti tomu rodiče mi dávali celkem 
volnost, a to se v kombinaci s babičkovským 
terorem ukázalo jako velice prospěšné. Mládí 
jsem prožil bez problémů, i když nebezpečí 
devadesátých let v pražských ulicích číhalo 
na každém kroku. Do práce s ohněm a elektři-
nou jsem se nikdy nehrnul, i když nějaké zá-
klady práce s ohněm a varování před dalšími 
hrozbami jsem dostal na různých dětských 
táborech. V dospělosti už jsem nasával rady  
o bezpečnosti a požární ochraně na pracovních 
školeních. Aktuálně největší nebezpečí spatřuji  
v dopravě a sociálních sítích.

ANKETA

Jaké rady 
z bezpečnosti jste 
si vzali k srdci?
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MICHAL BOGÁŇ, FOTO: ARCHIV POLICIE ČR

Kde nepomůže prevence, 
tak musí být represe

Třiatřicet let slouží vlasti. Policista Jan Švejdar pocházející z Trutnova začínal jako obvoďák v Peci pod Sněžkou. 
Dnes sedí v pražské kanceláři Policejního prezidia České republiky a velí odtud všem mužům a ženám, kteří se 
rozhodli dělat práci s heslem Pomáhat a chránit. „Myslím, že v těchto dvou slovech je hluboké kouzlo a k policii 
to patří,“ říká v rozhovoru pro Trutnovinky třiapadesátiletý šéf policistů.

V prosinci uplynou dva roky od momentu, kdy jste 
byl jmenován policejním prezidentem? Jaké dva roky 
to pro vás byly?
Těžké a hrozně rychle utekly. Je to úplně jiný život, 
úplně jiná práce. Zajímavá práce a moc mě baví. 
Ale hrozně rychle to utíká. Teď to bylo způsobené  
i tím, že si procházíme korona krizí, která nás do-
nutila dělat některé věci úplně jinak a žijeme sku-
tečně jiným životem, než jsme žili před rokem. 

Jak se změnil váš život po povýšení?
Změnilo se mi místo mého povolání, což pro mě 
znamená, že každý den dojíždím do Prahy - hodi-
nu a půl ráno i odpoledne. Snažím se jezdit každý 

den. Je to časově náročná práce a člověk v podstatě 
nikdy neví, co bude druhý den. To mi ale nikdy 
nedělalo problém, spíš je to náročnější pro rodinu, 
abychom si zorganizovali volný čas.

Máte víc práce než na předchozích pozicích?
To stoprocentně. A stoprocentně má tato práce  
i širší záběr a je rozmanitější.

V čem?
Dříve jsem působil na pozicích krajských ředitelů 
v Hradci Králové a Pardubicích, kde nese člověk 
zodpovědnost za určité teritorium a určitý počet 
lidí. V Pardubicích jsem těch lidí měl necelé dva 
tisíce, v Hradci Králové přes tři tisíce. Ale teď mám 
„pod sebou“ asi 50 tisíc lidí. Už tohle je samo o sobě 

velký rozdíl. Co se týká záběru práce policejního 
prezidenta, tak ten je opravdu ekonomikou začí-
naje a personální prací konče. A mezitím je mnoho 
dalších činností, které musíte minimálně okrajově 
znát, abyste o nich mohl rozhodovat a vaše rozhod-
nutí nebylo úplně mimo mísu. To by bylo špatně. 
Mezi úrovní krajského ředitele a policejního prezi-
denta je opravdu obrovský skok.

Musel jste se učit novým věcem?
Učím se celý život. Každý se učí celý život. Kdo si 
myslí, že se neučí, tak brzy skončí. Já mám k tomu-
to povolání velkou pokoru.

Zmínil jste, že „dohlížíte“ na 50 tisíc lidí. Máte  
o všech přehled?
Rád bych, ale samozřejmě je to nemyslitelné. Jedná 
se o takřka 43 tisíc policistů a 10 tisíc občanských 
zaměstnanců. Momentálně jsme v podstavu, kdy 
nám chybí tři tisíce policistů. Teď se ale nábor roz-
běhnul docela zajímavým způsobem. Lidé k nám 
chodí a o tu práci stojí. K 1. listopadu jsme nabrali 
historicky 250 lidí, což je poměrně dobré číslo. 

Ale mluvíte tady o podstavu, takže jaký je stav české 
policie? Dobrý nebo špatný?
Nejsme na tom špatně. Samozřejmě, že kdybychom 
měli ještě tři tisíce lidí, budeme rádi. Na druhou 
stranu ale nechceme udělat takový ten ukvapený 
krok: Honem, pojďte k nám všichni! 

Máte nápad, jak přilákat více lidí k policejní práci?
Nápadů je hodně, ale skutečně si musíme položit 

otázku, jestli lidi chceme za každou cenu. Policis-
ta je totiž naprosto specifické povolání. Já za něj 
budu kopat, dokud budu živ, protože to musíte 
dělat srdcem. Není to o tom, že k policii nastoupíte  
a za rok utečete, to prostě nejde. Vycvičit a vystrojit 
policistu nás stojí velké peníze. Snažíme se, aby-
chom lidi udrželi a většinou se nám to daří. A ne-
chceme snižovat kritéria pro přijetí, protože to by 
se nám mohlo vymstít. Jako někdy v roce 2007, kdy 
bylo potřeba rychle nabrat lidi. Kritéria se nepatrně 
snížila a k policii se dostali lidé, kteří u ní neměli 
co dělat. No, a po několika letech pak odešli sami 
nebo byli odejiti. Tohle já nechci dopustit. Jsem pře-
svědčený o tom, že policie by si měla držet kvalitu. 

Když se bavíme o lidech, vaše práce je také hodně  
o práci s nimi. Jaké jste za tu dobu poznal?
Musím říct, že jsem měl v životě asi štěstí na lidi 
okolo sebe. A měl jsem štěstí i na své šéfy, kteří ze 
mě udělali to, co ze mě udělali. Snažím se lidi okolo 
sebe trošku motivovat, aby jednak byli samostat-
ní, ale pracovali i týmově. Není to o tom, jak dnes 
vidíte v televizi, že máte jednoho detektiva, který 
umí všechno. Ano, musí být nějaký šéf, ovšem po-
licejní práce je vždy týmová a opravdu se k sobě 
skládají zrnka písku, z nichž je potom ten obrázek. 
Lidi si kolem sebe snažím poskládat tak, aby byl 
kolektiv tvůrčí, vzájemně se doplňoval a fungovala  
v něm ta chemie. Pak je ten výsledek znát rychleji.

Televizní svět je plný kriminálních filmů či detektiv-
ních seriálů. Díváte se? Jaké máte nejraději?
Nedívám se, respektive podívám se jen na pár dílů, 

POLICEJNÍ PREZIDENT
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Přejeme vám veselé Vánoce a mnoho 

nových cyklo dobrodružství v roce 2021

pak řeknu, že je to blbost, nebo není blbost. Jsou se-
riály, které jsou úplně sci-fi, ale jsou i takové, které 
mají opravdu blízko k realitě. Například Případy 
1. oddělení jsou opravdu hodně blízko, ale samo-
zřejmě policie nikdy neřekne úplně všechno. Ne-
můžeme přeci prozradit postup své činnosti, jak se 
dostáváme k pachatelům.

Na tuto otázku jste asi odpovídal už hodněkrát. Proč 
jste vlastně šel k policii? 
Odpovídal a vždycky to trošku zlehčím. Když jsem 
byl vlastně ve třeťáku na gymnáziu, tak náš ročník 
byl zrovna takový experimentální. Měli jsme tehdy 
možnost studovat odborné předměty. Já jsem si vy-
bral zemědělství, protože jsem k němu měl blízko. 
Pak však přišla náborová armáda, tak jsem řekl, 
proč ne. Bavilo mě létání a myslel jsem si, že bych 
se mohl stát pilotem. Po nějakých zkouškách jsem 
ale zjistil, že se mnou nejde zavřít poklop u letadla, 
takže to bylo vyřešené. No, a pak se objevila Veřej-
ná bezpečnost. Slovo dalo slovo a skončil jsem tam, 
kde jsem skončil. Nelituji toho. Jsem i pyšný na to, 
že jsem si zažil situaci za starého režimu.

Vím o vás, že jste ale chtěl pracovat se zvířaty.
To byla úplně první varianta - jít na vysokou na ve-
terinu. Byl tam ale takový nával, že jsem to vzdal, 
aniž bych se o to pokusil. Zvířata mám rád a když 
můžu, tak se k nim přitočím. Doma mám dva psy.

Začínal jste na Obvodním oddělení v Peci pod Sněž-
kou, potažmo policejním ředitelství v Trutnově. Jak 
na tato léta vzpomínáte?
Kdybych mohl, tak to všechno vrátím zpátky, pro-
tože to bylo asi nejkrásnější období u policie. Měl 
jsem obrovské štěstí, že když jsme končili nástupní 

školu, tenkrát to byl proslulý Pohotovostní pluk 
Veřejné bezpečnosti, tak jsem jako jeden z mála 
měl tu možnost vrátit se zpátky na svůj útvar. Tím 
pro mě bylo Obvodní oddělení Pec pod Sněžkou 
a dodnes tvrdím, že je to nejkrásnější obvodní od-
dělení v republice. Občas se zastavím, když můžu. 
Lidi tam znám. Sice už nikdo z těch, kteří tam  
v té době byli, neslouží, poslední kolega Karel Kou-
ba odešel do civilu v loňském roce, ale já se tam 
pořád rád vracím. A pak jsem byl v Trutnově na 
kriminálce, další etapa mého života. Poznal jsem 
tady spoustu vynikajících lidí a šikovných kolegů. 
Zažil jsem tady i amnestii za prezidenta Havla, 
kdy nám z věznic najednou vypustili, budu říkat, 
tisíce amnestovaných a nám tu stoupla kriminalita  
o 300 procent, že jsme čtrnáct dní byli v jednom kuse  
v práci. To byly „krásné“ věci, na které rád vzpo-
mínám. Dnes si vážím toho, že jsem si to mohl pro-
žít, protože tam se člověk opravdu naučil.

Teď už se však nějakou dobu pohybujete na vyšších 
pozicích. Nechybí vám práce v terénu? Kvůli tomu 
jste určitě k policii šel, ne?
Samozřejmě, ale už je to prostě o tom, že na to ne-
máte čas. Každý velitel by měl ovšem v první řadě 
svým policistům vytvářet podmínky, aby svou 
práci mohli vykonávat dobře. Já když můžu, tak 
se jedu mezi lidi podívat. Ty případy mě zajímají.  
I když dnes už je vyšetřování také o něčem jiném. 
Hodně se pohybujeme v internetovém prostoru, 
spousta důkazních prostředků se obstarává přes 
počítače. Už to není taková ta klasika, že se někde 
doptáte, že by to mohl být Franta, tak si Frantu se-
ženete a on se vám po dvaceti hodinách výslechu 
přizná. To už je dnes vzácnost. Důkazy se opravdu 
shánějí jinak. A hůře, musím zdůraznit. S pacha-

telem vlastně hrajete takové šachy a policista by 
měl vždycky vyhrát. Jsou ovšem případy, kdy 
se před pachatelem policista musí, nechci říct, že 
úplně sklonit, ale říct, že teď vyhrál. To ale nezna-
mená, že vyhraje i za týden.

Takže z vaší pozice policejního prezidenta nezasa-
hujete do vyšetřování?
Ne. Vyšetřování má svoje pravidla. Řídí si ho stát-
ní zástupce, který k tomu má policisty a ti prová-
dějí vyšetřování. Z pozice policejního prezidenta 
nepřipadá v úvahu, abych zasahoval do trestního 
řízení. Samozřejmě jsou tady určité věci, jako tlak 
na nějaký druh trestné činnosti nebo na rychlost, 
ale to je pravomoc každého nadřízeného, který by 
ji měl vykonávat vůči svým podřízeným.

Náš prosincový magazín je zaměřený na bezpeč-
nost. Cítíte se v České republice bezpečně?
Ano, hodně bezpečně. Kdysi jsem někde četl, že 
Česká republika je v první desítce nejbezpečněj-
ších zemí na světě, a jsem přesvědčen o tom, že to 
tak je. Projezdil jsem spoustu států světa a musím 
říct, že se nemáme za co stydět. Je otázka, jestli 
to tak vidí český občan, jestli má možnost porov-
nání. Já ano, jak se potkávám se svými protějšky, 
takže si myslím, že jsme na tom hodně dobře.

Je u nás nyní méně zločinů než v minulých letech?
Dá se to vcelku dobře spočítat. Pokud budeme 
brát teritorium jednoho státu, který má poměrně 
stálý právní systém a stejně počítá počty trestných 
činů. Zjistíme, že v lednu 1990 u nás po velké am-
nestii došlo k nárustu trestných činů o 300, 400 
procent. Pak se to nějakým způsobem zpacifiko-
valo, houpalo se to ve vlnách a teď poslední tři 
roky to pomaličku klesá.

Čím je to způsobeno?
Za tím může být spoustu vlivů. Lidé se mají dobře, 
nemají potřebu tolik krást. To je podle mě rozho-
dující. Ale je také hodně nové moderní techniky, 
kamerové systémy, které ve městě mají obrovský 
vliv na pouliční kriminalitu. Dnes, když porovná-
te pouliční kriminalitu s tou před deseti lety, tak 
je tam vidět propastný rozdíl. Dnes, když se něco 
stane na ulici - velká města jsou toho zářný příkla-
dem - tak nám nedělá problém dohledat pachate-
le nebo zjistit, co se vlastně stalo. Anebo působit  
i preventivně, pokud vidíme, že se tam má někdo 
tendenci dostávat do auta, policejní hlídka tam 
může rychle přijet.

Když jste nastupoval jako policejní prezident, měl jste 
takové dvě hlavní priority - boj proti drogové krimi-
nalitě a zlepšení bezpečnosti na silnicích. Podařilo se 
vám s tím pohnout k lepšímu?
Zatím se to těžko hodnotí, byť už uplynuly dva 
roky. Trošku nám z toho ukradla čas korona krize, 
ale na druhou stranu se nám povedla velmi dobrá 
věc, a to že nám vláda slíbila nová systemizovaná 
služební místa. Máme dostat až tři tisíce nových míst 
a postupně je začínáme naplňovat. Velká část bude 
určená právě na dopravku, kde já osobně cítím velký 
problém a velký dluh. Potřebujeme policisty na uli-
cích a silnicích. Dnes jsme se u řidičů pod vlivem ná-
vykových látek dostali v podstatě na stejnou úroveň 
a někdy i vyšší, než je počet řidičů pod vlivem alko-
holu. To je hrůzostrašné číslo, že nás drogy začínají 
válcovat, a to si myslím, že naše republika je jedna 
ze zemí, která má velmi dobře propracovanou pre-
venci. Mimochodem i na tu prevenci klademe trošku 
větší důraz a snažíme se v každém okrese vybudo-
vat minimálně jedno místo preventisty, který bude 
dělat i drogovou prevenci. Základ je ale lidi dostat 
ven, protože kde nepomůže prevence, tak musí být 

POLICEJNÍ PREZIDENT
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Veselé Vánoce, 
šťastný nový rok 

a ať je čas s námi stále 
výhrou pro vaše zdraví.

represe. Na některé lidi prevence nezabere a musí-
te je prostě zastavit, dát jim dýchnout, líznout a od-
vézt je na krev. Bohužel někdy ani tohle nepomůže. 
Lidé jsou nepoučitelní.

Pomáhat a chránit. Motto policie, někdy je předmě-
tem satiry, zejména od kritiků policejní práce. Ne-
přemýšlel jste někdy o jiném? 
Nepřemýšlel, protože si myslím, že už to má svojí 
tradici. V té době to bylo asi trošku okopírované od 
amerických kolegů, ale myslím si, že v těch dvou 
slovech je hluboké kouzlo. K policii to patří.

Jak současná covidová doba dopadá na naši policii?
Dopadla na nás hodně, stejně jako na okolní pro-
středí. Policie má ale trošku specifiku v tom, že 
svou práci bude muset vykonávat za každé situa- 
ce. Každý policista, když totiž nastoupí do prá-
ce, podepíše takový papír - říká se tomu služební 
slib, kde je napsáno, že svou práci bude vykonávat  
i s nasazením vlastního života a zdraví. Což je mo-
mentálně taková věc, kterou si asi ne všichni úplně 
uvědomili, když ten papír podepisovali. Dnes jsme 

se dostali do situace, že opravdu stojíme tváří tvář 
něčemu, co je hodně nebezpečné a může nás to 
nějakým způsobem vyřadit ze života, takže u ně-
kterých lidí to způsobí rozpaky. Troufnu si ale říct, 
že 99 procent policistů je s tím naprosto smířeno  
a připraveno dělat svou práci, jak já říkám, i kdyby 
hubou na zem padali. To se mi hrozně libí. Že se 
můžu na ty svoje kluky a děvčata spolehnout.

Co policejní home office?
Prozradím na sebe jednu věc. Do jara jsem u policie 
považoval slovo home office za sprosté slovo. Ří-
kal jsem si, že to nepřipadá v úvahu. Policejní práce 
má svoje specifika a určité postupy, které jsem si 
neuměl představit, že je budeme dělat mimo kan-
celář, mimo policejní prostředí. Jaro nás ovšem do-
hnalo k tomu, že jsme to zkusili. Našli jsme určité 
oblasti, odvětví, místa, kde home office lze dělat.  
A dnes musím říct, že už je naprosto běžnou součástí  
a provozujeme ho.

I vy osobně?
Já si to úplně nemůžu dovolit, tak jsme to u nás 

vymysleli trošku jinak. Vedení policejního prezidia 
jsme samozřejmě museli rozdělit na dvě skupiny, 
aby se fyzicky nepotkávaly. Ale neudělali jsme to 
tak, že se střídáme doma a v práci, máme dvě od-
dělená pracoviště a vůbec se nepotkáváme. Každá 
skupina je v jiném domě.

Nosíte si práci domů?
No, to by mi asi manželka dala. (smích) Ne, nosím. 
To nejde udělat střih, zavřít šuplík, zabouchnout 
počítač a utéct od toho. Zaprvé vám pořád zvoní 
telefon, policejní práce je 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu, bez toho to nejde. A vůbec na této pozici. 
Nemůžete si prostě dovolit vypnout telefon. Dnes 
se toho spoustu děje přes něj, takže práce se vám 
vetře úplně všude.

Jak to tedy děláte, že oddělíte práci od soukromí?
Mám manželku, která má pochopení. Byť samo-
zřejmě to občas zajiskří, ale to je v pořádku, tak to 
má být. Musel jsem se naučit mít nějaký ventil, kde 
si trošku ty myšlenky člověk v sobě přehází. Pro 
mě jsou to sport a fyzická práce, kterou mám rád  
a nevadí mi. Vím, že kdybych to nedělal, tak by mě 
to hrozně psychicky unavovalo.

Slyšel jsem, že jste vášnivý hokejista a hrát budete, 
dokud vám neupadnou nohy.
(smích) Vášnivý ano, ale neříkám, že dobrý. Po-
hybujeme se v nějakých odborářských ligách, je 
to zábava. Teď, když už je člověku přes padesát, 
si dělám srandu z mladých kluků, že jim furt ještě 
stačím. Z toho mám dobrý pocit. 

Jaký je Jan Švejdar, když odloží uniformu? 
To by vám řekla nejlíp manželka, já sám se nechci 
hodnotit. Snažím se samozřejmě věnovat rodině. 
Hodně sportuji, když to jde, což ale teď momentál-
ně moc nejde, když nám trošku zakázali i sporty.  
A je navíc zima, takže odjíždíte a přijíždíte domů 
za tmy. Snažím se chovat jako normální člověk.

Jak často si zajdete na pivo?
Já na pivo nechodím. Mám to trošku složitější, ří-
kám o sobě, že jsem nekuřák, nepiják a nemrava. 
(smích) Alkohol vůbec. Lidé kolem mě to nechá-
pou, jak to bez něj můžu přežít. Nechybí mi to.

Policie České republiky končí pozicí policejního pre-
zidenta a nad ním už je pouze ministr vnitra. Uvažo-
val byste o této pozici?
Ne, ani jsem nad tím nepřemýšlel. Jsem momentál-

ně tam, kde jsem. Snažím se tu práci dělat dobře. 
Až jednou přijde okamžik, kdy si řeknu já, nebo to 
řekne někdo jiný, že končím, tak teprve pak budu 
řešit svůj budoucí život. Ale plány mám. Otázka 
je, jaká bude realita. Rozhodně nejsem z těch, kteří 
by se za každou cenu až příliš dlouho drželi na ne-
chtěném místě.

JAN ŠVEJDAR

· narozen 21. 11. 1967 v Žacléři
· ženatý, má tři děti, žije nedaleko Hořic
· vyrůstal v Bernarticích a Trutnově,  
kde žil do roku 2001
· v letech 1982 - 1986 navštěvoval Gymnázium 
Trutnov, 1998 - 2002 absolvoval magisterské 
studium na Univerzitě Hradec Králové
· má rád staré poctivé české jídlo, práci se dřevem  
a sport, nemá rád neupřímost, špínu mezi lidmi  
a nenávist na sociálních sítích
· prezident Miloš Zeman jej 8. května 2019 
jmenoval brigádním generálem a 27. října 2020 
generálmajorem 

Policejní praxe:
1987 - 1988 Pohotovostní pluk VB Praha Hrdlořezy 
- nástupní škola
1988 - 1989 Obvodní oddělení policie 
Pec pod Sněžkou
1989 - 1991 oddělení obecné kriminality Okresní 
ředitelství Trutnov
1991 - 1993 vedoucí oddělení obecné kriminality 
Trutnov
1993 - 2006 velitel služby kriminální policie  
a vyšetřování Správy východočeského kraje  
v Hradci Králové
2006 - 2007 ředitel Úřadu služby kriminální policie 
a vyšetřování Policejní prezídium Praha
2007 - 2012 náměstek pro službu kriminální policie 
a vyšetřování Krajského ředitelství policie Králove-
hradeckého kraje v Hradci Králové
2012 - 2014 ředitel krajského ředitelství KŘP 
Hradec Králové
2014 - 2018 ředitel krajského ředitelství KŘP 
Pardubice
2018 - dosud policejní prezident Policie ČR

POLICEJNÍ PREZIDENT
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Zima má na řidiče větší nároky
Základem jsou zimní pneumatiky a vzorek hluboký minimálně čtyři milimetry. Dlouhá léta připomínané pravi-
dlo není zdaleka jediné, co může přispět k bezpečnosti na silnicích. „Mnoho řidičů však neřeší stáří pneumatik. 
Čím starší jsou, tím mají horší jízdní vlastnosti a bezpečnost posádky vozu se v krizových situacích se snižuje. 
Ideální by bylo mít pneumatiky staré maximálně čtyři roky,“ říká Lada Kocianová, krajská koordinátorka BESIP.

Která další doporučení pro motoristy máte?
Nezapomeňte se také vybavit řetězy, rozmrazova-
čem na okna a zámky. Dolijte nemrznoucí směs do 
ostřikovačů a načerpejte zimní naftu. Od 16. listo-
padu do 28. února se na čerpacích stanicích musí 
prodávat zimní nafta zaručující nastartování mo-
toru i při teplotě mínus 20 stupňů. Pokud jezdíte  
v horách, načerpejte tzv. arktickou naftu, která se  
v horských oblastech prodává. Na tu se můžete 
spolehnout až do mínus 32. Užitečnou pomůckou 
jsou také startovací kabely. Nejezděte s prázdnou 
nádrží a přidejte zimní výbavu pro pasažéry.

Co v zimě podceňují řidiči nejčastěji? 
Zimu jako takovou. Na řidiče klade větší nároky 
než léto. Silnice jsou mokré, namrzlé nebo zachu-
melené, tím se prodlužuje brzdná dráha, vůz se 
chová jinak než za ideálních podmínek. Je potře-
ba jet klidně a plynule, nechávat si větší rozestupy 
mezi jedoucími vozidly a celkově snížit rychlost 
jízdy. Řidič musí být velmi opatrný při míjení 
ostatních vozů a nepředjíždět zbytečně. Nelze spo-
léhat na to, že stihne dobrzdit stejně jako na suché 
vozovce. Brzdná dráha se jen na mokré vozovce 
prodlouží dvakrát, na namrzlé nebo zasněžené vo-
zovce až pětkrát. Bylo by chybou absolutně spolé-

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH

hat na elektronické asistenty. Fyzikální zákony ne-
obejdete a pokud překročíte limit, nezachrání vás 
ani sebelepší technologie ve vybavení vozu. 

Na co nesmíme zapomenout před jízdou?
Je nutné dbát na zajištění dobrého výhledu z oken. 
Ráno si nechte dvě minuty časovou rezervu. Když 
přijdete k vozu, nastartujete ho a potom se posta-
rejte o okna. Očistěte je, pusťte na ně ventilátor  
a vydejte se na silnici, až když jsou okna průhled-
ná. Přes zapocená a namrzlá okna nic neuvidíte  
a zbytečně riskujete, že přehlédnete například 
chodce. Než vyjedete, očistěte celý vůz od sněhu, 
aby nemohlo dojít k nehodě vlivem odlétajících 
kusů sněhu. Je to vaše povinnost. Rozhodně dopo-
ručuji řidičům, kteří se v zimních podmínkách cítí 
za volantem nejistě, ať zbytečně nevyjíždějí a po-
kud je počasí špatné, ať přehodnotí nutnost vyjetí.

Nepřeceňují motoristé v zimě své možnosti?
Je spousta zodpovědných a soudných řidičů, kte-
ří svoji jízdu přizpůsobují aktuálním podmínkám, 
ale stačí pár nezodpovědných nebo neznalých ři-
dičů a máme všichni problém. Silnice není místo, 
kde bychom si mohli dovolit riskovat, chovat se 
nezodpovědně a vytvářet nebezpečné situace jen 
proto, že jsme špatně odhadli nebo vyhodnotili si-
tuaci. Každý chce dojet do cíle své cesty v pořádku. 
Pokud se mezi námi budou pohybovat auta řízená 
řidiči, kterým nedochází vážnost zodpovědného  
a předvídavého chování při jízdě, budou na našich 
silnicích zbytečné nehody a budou zbytečně umí-
rat lidé. Musíte vědět, po jakém povrchu jedete  
a na to reagovat. Nezapomeňte, že i při teplotách 
nad nulou se můžeme v zastíněném úseku silnice 
potkat s namrzlým povrchem. V zimě na mokré  
a namrzlé silnici nemůžete jezdit tak razantně jako 
na suché vozovce. Smyk může vyvolat prudké brz-
dění, zrychlení nebo průjezd zatáčkou. Je opravdu 
třeba dobře vyhodnotit aktuální situaci.

Mají motoristé v našem kraji vůbec šanci si vyzkou-
šet jízdu na sněhu cvičně?

Ano, šance tu je. Nejlepší variantou je učení, vyzkoušet si vše na 
vlastní kůži a v bezpečném prostředí. Lze k tomu využít prázdné 
plochy jako třeba malá letiště, odstavné plochy a podobně. Ov-
šem výhodou řidičů v našem kraji je možnost zúčastnit se kurzů 
bezpečné jízdy na polygonu v Hradci Králové. Tam probíhají kur-
zy, kde si vyzkoušíte, jak zvládnout smyk přední i zadní nápravy, 
krizové brzdění, vyhýbání se pevné překážce, dají vám teoretické  
i praktické rady. Kurzy si hradí účastník sám, ale občas probíhají‚ 
i kurzy pro veřejnost za finanční podpory BESIPu a Královéhra-
deckého kraje. Jsou pořádány zdarma kurzy pro rizikové skupi-
ny - seniory a pro začínající řidiče. Stačí si pohlídat nabídku na 
webových stránkách polygonu S-drive Hradec Králové.
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Co podceňují chodci? Tipnul bych, že brzdnou dráhu aut, která je  
u přechodů pro chodce delší.
To je jistě pravda. Brzdná dráha se na mokré, namrzlé a zasněžené 
silnici prodlužuje. Pokud chodec nečekaně vstoupí do vozovky, 
nemá řidič šanci auto včas zastavit. Jeho brzdná dráha je o hodně 
delší než na suché vozovce, a může hrozit i nebezpečí smyku. Také 
platí, že čím větší a těžší auto, tím delší úsek potřebuje k zastavení. 
Chodci si musí uvědomit, že je potřeba dát jasně najevo své úmysly 
přecházet a také dobře vyhodnotit rychlost i možnosti přijíždějící-
ho vozidla. Na místě je zvýšená opatrnost.

V zimě se mnohem delší dobu jezdí (a chodí) ve tmě. Ve městech je 
hodně umělého světla, naopak mimo města bývá osvětlení z lamp 
minimum. Jak se s tím vypořádat?
Velkým problémem je, že si chodci neuvědomují, jak je vidí nebo 
spíše nevidí řidiči vozidel. Osvětlené auto je vidět a slyšet zda-
leka. Chodec, a to nejen za šera, splývá s okolím a pokud nemá 
výrazné oblečení nebo reflexní prvky, je pro řidiče nesnadné si 
ho všimnout včas. To chodcům často vůbec nedochází. V listopa-
du probíhaly po Královéhradeckém kraji dopravně bezpečnostní 
akce policie a BESIPu zaměřené na viditelnost chodců. Rozdali 
jsme lidem stovky reflexních pásků a snažili je přesvědčit, aby je 
nosili i v obci. Řekněte sami, kolikrát se vám už stalo, že jste na 
silnici či přímo na přechodu potkali nebo málem přejeli chodce, 
který byl téměř neviditelný?! Nechte se oslovit výzvou aktuál-
ní kampaně BESIP. Buďte vidět - přežijte! Noste reflexní prvky, 
chrání váš život.

Více o bezpečnosti v dopravě najdete na webu www.ibesip.cz.
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Umýt si ruce 
umí každý. 
Nebo ne? 

Není nic bezpečnějšího než čisté ruce. V dnešní covidové 
době to platí dvojnásob. Umíme si ale správně umýt ruce? 
Dokážeme si je řádně dezinfikovat? Jak to vlastně pozná-
me? Nezbývá nic jiného, než provést očistu rukou před od-
borníky, a nechat se od nich zároveň náležitě poučit. 

Správné mytí nebo dezinfikování rukou může výraz-
ně snížit riziko nakažení koronavirem. Je to základní 
preventivní opatření proti šíření většiny infekčních 
nemocí. Potřebujete k tomu vodu a mýdlo, a zhruba 
40 až 60 vteřin času. Nebo dezinfekční roztok na bázi 
alkoholu a zhruba 20 až 30 vteřin času. 

Správný postup je dobře zapamatovatelný. Postupně 
si díky němu vyčistíte celý povrch rukou. Tak napří-
klad dezinfekcí:

··    Nejprve si dejte do dlaní dostatek roztoku.
··    Třete krouživým pohybem dlaněmi o sebe. 
··     Pravou rukou otírejte hřbet levé ruky s propletený-
mi prsty. Ruce vyměňte.
··    Dlaně dejte k sobě, znovu jimi třete o sebe s prople-
tenými prsty.
··    Ohnuté prsty zaklesněte do sebe, hřbet prstů třete  
o dlaň druhé ruky. Pak je vyměňte. 
··    Nezapomeňte na palce. Pravý třete sevřenou dlaní 
levé ruky, a pak ruce vyměňte. 
··    Sevřete prsty pravé ruky, a rotačními pohyby je třete 
o dlaň levé ruky. To samé naopak.
··    Pokud už roztok zaschnul, jsou vaše ruce čisté.

Mytí mýdlem a vodou je prakticky stejné. Liší se pou-
ze tím, že se ruce na závěr oplachují vodou a osuší, 
nejlépe jednorázovým ručníkem. Snadné, že? Jenže 
lidé čistotu svých rukou velmi často podceňují. „Ruce 
si myjí nebo dezinfikují špatně, a mnohem kratší dobu, 

HYGIENA PŘEDEVŠÍM

než se doporučuje,“ upozorňuje Denisa Štěpánková, 
učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické 
škole v Trutnově.

Nejčastěji lidé při hygieně zapomínají na konečky prs-
tů. Přitom právě těmi se během dne nejvíc a nejčastěji 
dotýkají téměř čehokoliv a kdekoliv. Kliky u dveří, 
židle, stolu, hrnku s kávou, madla v autobusech, vo-
lantu auta, mobilu... A velmi často několikrát denně. 
„Při mytí nebo dezinfekci se ale zapomíná často také 
na hřbety rukou a mezery mezi prsty. Naopak dlaně si 
lidé myjí relativně nejvíc,“ říká Štěpánková.

Potvrzuje to i přístroj Hand In Scan, který po nanesení 
roztoku s kontrastní látkou okamžitě ukáže, které mís-
to na rukou bylo řádně dezinfikováno a kde je potřeba 
dezinfekci příště zlepšit. „Zeleně se zobrazují odezin-
fikovaná místa, červeně plochy, kde člověk při hygie-
ně chyboval,“ vysvětluje Markéta Pilnáčková z firmy  
A. M. I. - Analytical Medical Instruments, která přístroj 
trutnovské zdrávce zapůjčila. Šesti z osmi figurantům, 
kteří si na naši redakční prosbu ruce očistili, ukázal 
prakticky stejné chyby. Pokud by si myli ruce trpělivě 
a dle návodu, dosáhli by lepších výsledků. „Mytí ru-
kou se nevyplatí uspěchat,“ upozorňuje Štěpánková.

Kromě techniky čištění je důležitý také prostředek. 
Dezinfekce na bázi alkoholu je nejjistějším způsobem, 
jak eliminovat viry. Stačit by ale mělo i správné a mytí 
vodou a mýdlem. Musí se však provádět ve správnou 
chvíli. Neexistuje konkrétní doporučení, kolikrát za 
den si máme ruce umýt. Podstatné je mýt si je v kritic-
kých momentech, abyste zabránili případnému šíření 
infekce. „Například před jídlem, před přípravou jíd-
la, po návštěvě toalety, ale také po smrkání, kýchání 
a kašlání, nebo když přijdeme zvenku domů,“ uvádí 
Denisa Štěpánková. 

Čistění nebo mytí rukou se doporučuje i po kontak-
tu s nemocným člověkem, po sahání na špinavé boty  
a rovněž před nasazováním kontaktních čoček. Někdo 
si vypomáhá používáním vlhčených ubrousků. Podle 
odborníků jsou ale takové kapesníčky jen provizorní 
řešení v krizi, třeba na výletě. Rozhodně nenahradí 
vodu a mýdlo, nebo dezinfekci. Klíčové je pravidel-
né a správné čištění rukou. Pak se to ani v covidové 
době nemusí přehánět. „Nemá smysl si dezinfikovat 
ruce každou hodinu, stačí si je dobře umýt,“ připo-
míná Markéta Pilnáčková z firmy A. M. I. - Analytical 
Medical Instruments. „Příliš přehnaná hygiena by na-
konec mohla být na škodu,“ souhlasí učitelka Denisa 
Štěpánková.

17

6



MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Tabletky nechrání před nákazou
Ať je sex jakkoliv skvělý, vždycky tady bude strašák 
v podobě sexuálně přenosných nemocí. Ty postihují 
ženy i muže. Každoročně se jimi celosvětově nakazí 
asi 500 milionů lidí.

Sexuálně přenosné nemoci, jak už z názvu vyplý-
vá, jsou infekční choroby přenášené v naprosté 
většině případů nechráněným pohlavním stykem, 
ať už vaginálním, análním či orálním. „Některé  
z nich mohou být přenesené i z matky na dítě 
během těhotenství, porodu a kojení nebo u intra-
venózních narkomanů při používání infikovaných 
jehel,“ upozorňuje gynekoložka z trutnovské ne-
mocnice Lucie Erbenová.

Mezi původce sexuálně přenosných chorob patří 
bakterie (chlamydie, kapavka, syfilis), viry (geni-
tální opar, genitální bradavice, HIV/AIDS, hepati-
tida B), prvoci (trichomoniáza) i paraziti (svrab, veš 
muňka). Některá onemocnění se projevují jasnými 
příznaky - nepravidelné krvácení, výtok z pochvy 
nebo močové trubice, vřídky, zápach, zarudnutí 
a otok genitálu, zduření lymfatických uzlin. „Jiné 
probíhají skrytě a nakažený tuto nemoc může pře-
nášet dál, aniž by o tom věděl. Ta se poté projeví až 
závažným zánětlivým onemocněním ohrožujícím 
plodnost nebo napadením dalších tělesných orgá-
nů,“ vysvětluje Erbenová.

V případě jakéhokoliv podezření na toto onemoc-
nění je důležité vyšetření na gynekologii, urologii 
nebo dermatovenerologii. Časná diagnostika one-
mocnění výrazně přispívá ke snížení dopadu na 

(NE)BEZPEČNÝ SEX

zdraví pacienta a také omezení dalšího šíření cho-
roby v populaci.  Většina pohlavně přenosných ná-
kaz se dnes léči antibiotiky, eventuelně antiviroti-
ky, ale některá onemocnění jsou stále nevyléčitelná 
(HIV). Proto je nejlepší ochranou před onemocně-
ním dodržování pravidel bezpečného sexu. 

Nejúčinnější ochranou před nákazou je sexuální 
abstinence. Riziko onemocnění je pak téměř nulo-
vé. Nejsnazší a účinnou prevencí přenosu choroby 
je chráněný pohlavní styk. Správné používání pre-
zervativu, který slouží i jako nehormonální forma 
antikoncepce, výrazně snižuje riziko nákazy. Pre-
zervativ je zároveň jedinou formou antikoncepce, 
která dokáže ochránit před přenosem pohlavních 
chorob. „Žádná jiná forma antikoncepce toto ne-
dokáže,“ zdůrazňuje lékařka. Dále je dobré znát 
svého partnera, jeho zdraví a sexuální minulost. 
Každý člověk by měl mít zodpovědný přístup  
k sexu, omezit počet svých sexuálních partnerů  
a obezřetně vybírat svého partnera. „Určitě totiž 

neplatí, že člověk, který vypadá zdravě, je opravdu 
zdravý,“ varuje.

V ambulanci gynekologa je téma bezpečný sex 
docela časté. „Ale bohužel pro spoustu pacientů 
je to stále tabu a stydí se o tom otevřeně mluvit,“ 
říká Lucie Erbenová. S kolegy se vždy snaží dosta-
tečně poučit o zásadách bezpečného sexu mladou 
dívku, která přijde do ambulance úplně poprvé. 
„Je důležité, aby se mladí lidé o zdraví aktivně za-
jímali a nebáli se zeptat,“ povídá. Toto téma ale 
řeší ženy v každém věku. Proto je důležité mít lé-
kaře, jemuž důvěřujete a můžete si s ním v klidu 
promluvit.

Velice častým dotazem žen bývá, jak přesvědčit 
partnera k použití prezervativu. „Některým mu-
žům se do toho prostě nechce a mají spoustu vý-
mluv, proč ho nepoužít. Na trhu je přitom mnoho 
druhů kondomů, jen najít pro sebe ten nejvhod-
nější. Takže pánové, zapomeňte na výmluvy, jde  
i o vaše zdraví!“ vyzývá gynekoložka k zodpověd-
nosti. Ta je na místě, jelikož každoročně se zvyšuje 

počet nových případů pohlavně přenosných cho-
rob jak u heterosexuálních, tak homosexuálních 
skupin obyvatel. 

Dochází k trvalému nárůstu případů onemocně-
ní syfilidou, naopak je zaznamenán mírný pokles 
hlášení případů kapavky. Nejčastějším původcem 
sexuálně přenosných chorob je Chlamydia tracho-
matis, která je i nejčastější příčinou neplodnosti  
u žen i mužů. Bakterie způsobuje celou řadu záně-
tů urogenitálního traktu, ve většině případů však 
probíhá bezpříznakově. Je třeba vždy léčit všech-
ny sexuální partnery. „O tomto problému se ale 
stále málo mluví, osvěta na základních i středních 
školách dosti pokulhává. Lidé mají pocit, jako by 
se jich tato problematika vlastně vůbec netýkala,“ 
mrzí Lucii Erbenovou. Mladí lidé mají většinu in-
formací z internetu, kde je však podle ní kvalita 
informací nedostačující. Přitom právě mladí patří 
do nejrizikovější skupiny. „V sexuální výchově 
se musí doplňovat rodina a škola. Lidé, kteří jsou  
o této problematice včas a otevřeně poučeni, se 
chovají zodpovědněji,“ uzavírá lékařka.

V lékárně Na Horské,  
Horská 64, Trutnov

Po–Pá 7:30–18:00 hod. 
So 8:00–12:00 hod.

Bezplatné DERMOKOSMETICKÉ
poradenství v lékárně Dr.Max

Sleva 20 % platí na kosmetické přípravky 
značky Uriage pro držitele Karty výhod 
Dr.Max od 1. do 31. 12. 2020 nebo  
do vyprodání zásob.

sleva
20 %

Trutnov-Uriage20%-11-2020-A6.indd   1 11/8/20   8:42 PM



20 21

MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Bezpečný internet. Téma, které je v dnešní době víc 
než aktuální. Kyberšikana, sexting, stalking nebo 
kybergrooming. S internetem a digitálními techno-
logiemi je spojená řada rizik, která ohrožují jak děti, 
tak i dospělé uživatele internetu. Jak se bránit? Nejen  
o tom se dočtete v rozhovoru s učitelem informatiky 
Zdeňkem Hetešem ze ZŠ Mládežnická v Trutnově.

Lze v dnešní online době vůbec fungovat na interne-
tu a sociálních sítích bez obav? 
Samozřejmě, že ano. Dokud nám vir nezašifruje 
všechna data v počítači, nebo naše ratolest nenarazí 
na tzv. predátora. Pak už to bez obav nejde.

Jak pomáháte žákům zorientovat se v tomto světě?
Od čtvrté třídy mají děti na naší škole informatiku. 
Od první chvíle je učíme, vysvětlujeme a diskutu-
jeme s nimi o bezpečí na internetu. Pořádáme bese-
dy, zveme odborníky. 

Zapojujete i rodiče? Co mohou udělat pro bezpečí 
svého dítěte na internetu?

UČITEL INFORMATIKY

Každoročně pořádáme besedy pro rodiče. Bohužel, 
ze strany rodičů je o povídání na téma bezpečný 
internet jen minimální zájem. Přitom jsou to právě 
oni, kdo by měl mít přehled jak na to. Je běžné že 
ratolestem nakoupí tablety a telefony, připojí je na 
internet a tím to pro ně končí. A to je špatně. Se svý-
mi dětmi se musí bavit o tom, co dělají na internetu, 
sledovat s kým komunikují, či jaké sociální sítě děti 
používají. To by panečku koukali, kdyby viděli, jak 
jejich dítko trdluje na Tik Toku.

Říkal jsi, že si na hodiny do školy zvete i experty...
Je běžná praxe, že máme ve škole besedy, worksho-
py, které vedou experti a odborníci. Je dobré, když 
slyší o této tématice od někoho jiného než jen od 
nás. Je potřeba, aby žáci ze všech stran slyšeli mou-
dra o heslech, chování na sociálních sítích, krádeži 
identity… Nejvíc to ale vezmou od někoho, kdo 
mluví „řečí jejich kmene“. Například se nám do 
školy podařilo sehnat pořad, ve kterém byl pan Ko-
žíšek ze Seznam.cz a především zpěvák Ben Cris-
tovao. Ten, když do sálu plného puberťáků vysolí 
„tý kámo, nikdy neodpovídej na úchylácký zprávy 
jinak se z toho…“, tak to berou jinak.

Co je první past, do které se mladí lidé nebo děti 
nejčastěji chytí, pokud jde o informační technologie  
a pohyb na internetu obecně?
Hmmm, návnad a pastí je hodně moc. Tak třeba: 
Jakmile po chvilce brouzdání na internetu nebo 
hraní hry v telefonu vyskočí na „online nováčka“ 
reklama, která tutově a zaručeně slibuje výhru tab-
letu. Na to určitě neklikat! Předně, zadarmo nikdy 
nikdo nic nedá, a často se pod takovou reklamou 
skrývají zavirované stránky.

Rad pro bezpečné používání internetu a sociálních 
sítí je spousta. Jaké jsou podle tebe ty nejzásadnější?
Pravidlo „Babička“, tj. nikdy nesdílej to, co by ses 
styděl ukázat babičce. Používej víc hesel, pokud 
možno složitých na uhodnutí. Nepřidávej si mezi 
virtuální přátele ty, které neznáš, jen proto, že mají 
atraktivní profil a dobře vypadají. Nic o nich nevíš. 
Nastav si ochranu soukromí na svém profilu, kaž-
dý o tobě nemusí hned vědět úplně všechno. Nelez 
na pochybné stránky, nestahuj každou pitominu. 
Používej antivirový program. Než něco nasdílíš, 
ověř si pravdivost. Snažíme se těmito radami ma-
sírovat žáky při informatice, ale z praxe víme, že se 
to stejně občas míjí účinkem a končí pláčem.

Jezdíš po různých školeních jako účastník i jako lek-
tor, jakou máš zkušenost s osvětou v Česku?
Díky filmu V síti je to značně lepší. Je spousta skvě-
lých konferencí, nadací, webů sociálních skupin  
a odborníků, co stojí za pozornost. Problém je ten, 
že na semináře a konference jezdí většinou lidi, co 
se o tématiku zajímají a rozumí jí. To je dobře. Je-
nomže běžný uživatel, který by to potřeboval nej-
víc, si řekne: „Bóže, k čemu mi to bude, vždyť s tím 
fejsbůkem umím.“ Až ale jednou někomu naletí, 
nebo bude mít ztracena všechna data v počítači, 
to už bude pozdě. Ono by se mělo začít už doma  
v rodinách. Každé dítě ví, když přechází silnici, 
že se má rozhlédnout. Že si nemá brát bonbon od 
cizího člověka. To mu rodiče od mala vštěpují do 
hlavy. Ale do džungle internetu je většinou rodi-
če pustí a nechají je tam bez dozoru. Bez pomoci. 
„Vždyť přece, když kouká do tabletu, je ten náš 
kluk tak hodný.” Když jsem pořádal besedu u nás 
ve škole o Bezpečí na internetu, dorazilo pouze 
dvanáct lidí, z toho čtyři kolegové a dva rodiče.

Jak na tebe zapůsobil film V síti, který upozornil na 
téma zneužívání dění na internetu? 
Je super, že takový film vůbec vznikl. A ještě ne-
uvěřitelnější, že něco takového proniklo na titulní 

stránky novin, mluví se o něm v televizi i rozhlasu. 
Autoři původně ani nepočítali, že se pustí do celo-
večerního dokumentu, ale během natáčení původ-
ně zamýšleného klipu zjistili, jak silné to je téma 
a jak neuvěřitelně nebezpečný internet může být. 
Navíc celý projekt V síti má daleko širší dosah. Od 
několika verzí filmu, webu, přes didaktické materi-
ály pro učitele až po živé přednášky. Takže ano, je 
to pecka a opravdu to není zkreslená realita.

Je možnost, jak zjistit, kdo je na druhé straně chatu? 
Pokud je na druhé straně zkušený agresor, tak máš 
malou šanci to doopravdy zjistit. Vezmi si, že to je 
člověk, který má rozjetých stovky konverzací, kte-
rý má natrénovanou komunikaci, psychologii, umí 
s photoshopem. Jedině živý videorozhovor. I to ale 
může skrývat záludnosti.

Setkal ses ve škole s případy kyberšikany, kterou 
jste museli řešit?
Výzkum z loňského roku ukázal, že přes 40 pro-
cent (!) dětí ve věku 7 až 18 let se potkalo s nějakou 
formou kybernetické agrese. Trutnovské školy ne-
jsou výjimkou a řeší se to i ve spolupráci s policií. 
Poměrně často se jedná o sexting, tzn. zveřejňování  
a rozesílání zpráv a fotografií se sexuálním ob-
sahem. Dítě vezme telefon, vyfotí se v „lechtivé“ 
situaci a z legrace to pošle. Nedomyslí, že fotogra-
fie může začít kolovat po internetu.  Další častý 
průšvih je krádež identity. Nikoho nenapadne, 
jaké nepříjemnosti můžou nastat, když prozradím 
heslo nebo se neodhlásím od počítače. Nedávno mi 
přišla z jednoho „nabouraného“ emailového účtu 
zpráva, kde mi jeden žák sděloval: „Jste pěknej 
vůl“. Nedalo moc práce zjistit, kdo za tím stál. 

V Trutnově pořádáš akci Den offline. Ten proběhne 
příští rok 2. dubna. Co od něj můžeme očekávat?
Ročník 2021 bude mít grády. Mám pocit, že digi-
tální detox budeme potřebovat opravdu hodně.  
S kolegou Fišerem ze ZŠ Komenského jsme před 
lety vynalezli Den Offline, 24 hodin bez telefonu, 
internetu, počítače... bez technologií. Ne každý 
to dokáže. Při prvním ročníku jsme si uvědomili, 
že naše děti vyrůstají od malička s technologiemi 
v ruce a pokud se mají domluvit třeba na tom, že 
půjdou do kina, bez messengerů a whatsappů, je 
to pro ně neřešitelný problém. Fakt. Ročník 2021 
chceme trošičku zviditelnit nejen ve školách, ale  
i na veřejnosti a udělat interaktivní offline výstavu 
i offline koncert. Každý rok se k nám přidává stále 
více škol z celé republiky. Je to bezva.

Nikdy nesdílej to, co by ses 
styděl ukázat babičce
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Načerpat novou energii? 
Nejlépe v Grund Resortu

Dobrá zpráva! Ani epidemie nesebrala milovníkům 
sportu a relaxace jedno z nejromantičtějších míst v Kr-
konoších. Pravda, kvůli vládním opatřením i Grund Re-
sort Golf & Ski v Mladých Bukách dočasně zavřel hotel 
i restauraci. Nyní už se ale pečlivě chystá na začátek 
zimní sezóny. „Koronavirus jsme přežili, navzdory epi-
demii jsme měli dobré léto, daří se nám a už se těšíme 
na lyžařskou sezónu,“ říká ředitel hotelu Jan Grund.

Lokalitu v srdci Krkonoš zprvu proslavilo osmnác-
tijamkové golfové hřiště s jedinečným výhledem 
na okolní hory. Když v areálu před jedenácti lety 
vyrostl i hotel, stal se resort celoročně vyhledáva-
ným místem. Nabízí totiž bezpočet dalších aktivit 
v létě i v zimě. Baví vás sjezdové lyžování? Skvěle 
si zalyžujete v sousedním ski areálu na Pekelském 
vrchu. Chcete si užívat sluníčka a výhledů do oko-
lí? Vzhůru do pohodové pět kilometrů dlouhé bě-
žecké stopy, která začíná přímo u hotelu! Láká vás 
jízda na zimním skútru po malebném okolí? Skútry 
jsou k zapůjčení na hotelové recepci.    
               
Grund Resort Golf & Ski je ideální k vyjížďkám do 
hor. Nachází se v přírodě - s vynikající dostupností 
z Trutnova, avšak mimo turisticky přeplněná kr-
konošská střediska. Stal se dokonalým místem jak 
pro týdenní dovolenou, tak pro víkendový pobyt 
nebo i jen pro jednorázový výlet. I lidé, kteří nejsou 
ubytovaní přímo v hotelu, si mohou dát v restau-
raci například výbornou kávu, lehké deserty nebo 
chutné domácí limonády. „Je běžné, že k nám běž-
kaři po projížďce po okolí zajdou na kávu nebo čaj. 
Stejně jako v létě golfisté,“ připomíná Jan Grund.

Areál nedaleko proslulého Hrádečku Václava 
Havla je především místem pro sport, kvalitní od-
počinek a relaxaci. Procházku na čerstvém vzdu-
chu nebo sport na zasněžených pláních doplňuje  
v Grund Resortu pestrá nabídka wellness, detoxi-
kačních procedur a masáží. K dispozici je plavec-
ký bazén s protiproudem, privátní vířivka, sauna  
a infrasauna. V příštím roce se wellness rozroste  
i mimo hotel, a bude přístupný hostům i veřejnosti. 
„Kvalitní sauna, parní lázeň, odpočívárna, zážitko-

GRUND RESORT GOLF & SKI MLADÉ BUKY

vé sprchy, různé typy ochlazení, to vše u nás bude 
v úžasné kombinaci s přírodou a výhledem na Kr-
konoše. Je to nový evropský trend, u nás hotely ta-
kové zážitky nenabízejí,“ upozorňuje Grund. 

Hotel je známý špičkovou restaurací. Není předra-
žená, ale má tu nejvyšší kvalitu. Krkonošská kula-
jda nebo telecí řízečky patří mezi vyhlášené specia-
lity. Na jídelníčku najdete tradiční pokrmy masové 
i vegetariánské, minutky a další speciality moderní 
gastronomie. Vše bývá připravované z vybraných 
místních surovin. „Pochutnáte si také na točeném 
plzeňském pivu nebo kvalitních moravských  
a australských vínech,“ zve Grund do restaurace.

Hosté na Grund Resortu Golf & Ski oceňují vy-
sokou úroveň služeb a příjemnou rodinnou at-
mosféru. „Líbí se jim, že u nás mohou nerušeně 
relaxovat a užít si nádhernou přírodu. Těší mne, 
když přiznají, že se u nás vyspali lépe než doma, 
nebo když řeknou, že to na resortu ve skutečnosti 
vypadá ještě lépe než na reklamních fotografiích,“ 
dodává ředitel Jan Grund. 

Podtrženo a sečteno: Pokud si chcete užít příjem-
ný odpočinek na horách, Grund Resort Golf & Ski  
v Mladých Bukách je nejlepší volba. Široko daleko 
jen těžko najdete místo, které nabízí tak jedinečnou 
kombinaci sportu a zábavy, klidu a pohody v de-
signovém hotelu se špičkovou restaurací.
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Bezpečnost na horách začíná  
u každého doma

Až zima spustí naplno, začne záchranářům období, kdy mají nejvíc práce. Dá se totiž očekávat, že sjezdaři, 
skialpinisté, běžkaři i pěší vezmou hory doslova útokem. „Neměli by přitom ale zapomínat, že v klidu a pohodě 
si je užijí tehdy, když se budou po horách pohybovat bezpečně,“ upozorňuje Tomáš Novák z Pece pod Sněžkou, 
vystudovaný zdravotnický záchranář, který je profesionálním členem Horské služby Krkonoše. 

Co musím udělat, aby byl můj výlet do hor bezpečný?
Bezpečnost na horách začíná u každého doma. Než 
vyrazí na hory, měl by si být jistý, že je dostatečně 
oblečený a kvalitně vybavený. Součástí výbavy má 
být nabitý mobilní telefon. Důležité je říct někomu 
dalšímu, kam jdu. To už se dnes málo dělá. Je ale 
dobré říct: kam jdu, kudy půjdu, a kdy se přibližně 
vrátím. Když se totiž nevrátíte, výrazně to zkom-
plikuje práci záchranářům, kteří vás budou hledat.

Jak lidé poznají, že zvolili pro hory správně oblečení?
Říká se, že není špatného počasí, ale jen špatně ob-
lečeného člověka. Příkladem jsou například turisté, 
kteří přijedou v městském oblečení autem až k la-
novce, a nechají se vyvézt na vrchol Sněžky nebo 
Černé hory. Tam se ale zhorší počasí, začne napří-
klad foukat silný vítr a kabinka se dočasně zastaví. 

ZÁCHRANÁŘ Z KRKONOŠ

Lidé pak zůstanou na horách nevybavení, neustro-
jení a v mizerné obuvi.

Protože podcenili situaci?
Podcenili plánování. Stejně jako si naplánova-
li, kam půjdou, tak si měli nachystat oblečení do 
chladnějšího a drsnějšího krkonošského prostředí. 
Nemusí mít přece hi-tec drahé oblečení, ale sta-
čí oblečení, které mají doma a tzv. vrstvit. Takže 
podle počasí pak buď odkládáte nebo přidáváte 
vrstvy oblečení. Každý zná sám sebe nejlépe a měl 
by vědět co mu vyhovuje. U Horské služby máme 
oblečení proti větru, mrazu a dešti. Když se to vše  
v počasí smíchá dohromady, bereme si tři bundy.

Zmínil jste počasí. To je asi klíčové pro plánování 
bezpečného výletu, že?

Jasně. Jednou z možností je podívat se na webka-
mery na místech, kam se chcete vydat. Z těch zá-
běrů se dá dobře rozpoznat, jaké počasí na horách 
je. Druhou možností je zavolat si na stanici hor-
ské služby, která je nejblíž místu, kam se chystá-
te. Nebo se podívat na naše webové stránky, kde 
kromě aktuálního lokálního počasí jsou i lavinové 
předpovědi, upozornění na neschůdné cesty a dal-
ší naše výstrahy. 

Za jakého počasí rozhodně nedoporučujete výlety 
do hor?
Například když je špatná viditelnost. Pokud není 
dobře vidět a vy sejdete ze značené tyčové cesty, 
je to velký problém. Nedoporučil bych ani výlet 
za hustého sněžení, při velkých spadech sněhu se 
člověk velmi rychle vysiluje. A samozřejmě za tmy, 
nebo když se stmívá, to člověku opět hrozí ztráta 
orientace. 

V kolika lidech je bezpečný výlet do hor?
Člověk by nikdy neměl chodit sám. Lepší je být as-
poň ve dvou, ideální ve třech. 

Některé ztracené lidi najdete na pokraji sil. Jak je 
možné, že jsou totálně vysílení?
Často nám lidé volají a ptají se, za jak dlouho napří-
klad vyjdou na Sněžku. My ale nepoznáme, jestli 
volající je sportovec anebo naopak netrénovaný 
člověk. A tím pádem nedokážeme odhadnout, 
jestli půjde na horu dvě nebo čtyři hodiny. K vysí-
lení samozřejmě na horách dojít může. Občas pro-
stě někteří přecení své síly. Někdy se ale stane, že 
zachraňujeme člověka a on nám přitom řekne, že 
jezdí na hory čtyřicet let a nikdy se mu nic takové-
ho nestalo. Prostě si jen neuvědomil, že tělo stárne. 
Vysílit ale může také starší technika či výstroj, na-
příklad při skialpinismu. Nejmodernější materiály 
bývají odlehčené, zatímco ty starší ne. Každé kilo 
navíc je pak zejména při delším výletu znát. 

Jakou nejčastější chybu dělají z hlediska bezpečnosti 
lyžaři na sjezdovkách?
Největším problémem je chování lyžařů. V lyžař-
ském desateru FIS je jedním z bodů, aby byl lyžař 
ohleduplný ke svému okolí. A to se velmi často 
neděje.



28

K přání příjemného prožití vánočních svátků
připojujeme poděkování 
za Vaši důvěru a podporu v nelehkém roce 2020. 

Úspěšný nový rok přeje všem 
svým zaměstnancům a jejich blízkým
vedení společnosti Vitesco Technologies Trutnov.

I v roce 2021 Vás budeme potřebovat.

Proč?
Důvodů je víc. Například ne každý ovládá lyže, 
někoho naopak ovládají lyže. Na svazích jsou časté 
srážky lyžařů. Nestávají se ale většinou zkušeným, 
ale spíš svátečním lyžařům. Moderní vleky a lanov-
ky umožnily, že se na svah dostanou i lidé, kteří 
lyžovat neumějí. Dřív zůstali začátečníci dole pod 
svahem, protože nebyli schopní ani vyjet nahoru. 
Dnes se dostanou kabinkou nahoru, tam nazují 
lyže a jedou dolů. Pro ostatní jsou pak nebezpečím. 
Navíc krkonošské sjezdovky jsou přehuštěné. 

Je nutné, aby i lyžaři u sebe měli mobilní telefon?
Je to lepší. Lyžař může v nouzi ihned zavolat po-
moc. A nám to dá možnost hned na počátku upřes-
nit konkrétní místo na svahu, na které máme za 
zraněným vyjet. Dvojnásob to platí u ztracených 
běžkařů, kteří mnohdy nevědí, kde se ztratili a kde 
právě jsou. Například mobilní aplikace Záchranka 
nám dodá GPS souřadnice od volajícího, navíc v ur-
čitých případech umožňuje videohovory - to zna-
mená, že na místo dostane oči dispečera záchranné 
služby prostřednictvím moderní technologie. Lidé 

ale mohou také použít tísňovou linku 1210, u které 
se dovolají na náš dispečink do Špindlerova Mlýna. 
Nebo můžou volat přes zdravotnickou záchrannou 
službu, tedy bezplatné linky 155 a pro cizojazyčné 
návštěvníky také evropskou tísňovou linku 112.

Tipnul bych si, že největším zimním strašákem na 
horách jsou laviny. Nebo ne?
Krkonoše, co se týče lavinových drah, jsou na prv-
ním místě v porovnání se zbytkem pohoří u nás  
a také velmi často lavinově aktivní. Když se ale po-
díváme do mapy, tak spousta cest vede bezpečně 
mimo lavinové oblasti. Jsou samozřejmě výjimky, 
jako například cesty Modrým dolem, Obřím dolem 
či Dlouhým dolem, které protínají lavinové dráhy. 
Pokud tam někdo půjde, měl by mít sebou lavino-
vou výbavu. Do podobných míst ale běžní turisté 
nebo běžkaři spíše nechodí. Častěji se zde pohybují 
skialpinisté nebo snowbordisté. Laviny v Krkono-
ších sice padají, ale lavinových nehod, kde je zasy-
paný člověk je výrazně méně.

Lavina, to předpokládám znamená pro horskou služ-
bu mimořádnou událost.
Lavinový zásah je pro horskou službu z mého po-
hledu nejnáročnější, a to jak na počet zasahujících 
záchranářů, tak na řízení záchranné akce. Úrazy 
kolen, zlomeniny, krvácení, interní nebo neuro-
logická onemocnění, toho máme desítky nebo 
stovky. To už máme takříkajíc v malíčku. I nejtěž-
ší úrazy a náhlé zástavy oběhu lze postupně čás-
tečně automatizovat, ale lavina, to se nedá naučit 
jeden univerzální postup. Ani když máte tři čtyři 
cvičné laviny za rok. Pak přijde jedna ostrá, a je to 
stejně úplně jinak, tím nemyslím výsledek, ale sa-
motný zásah. Pro představu si do takové akce ješ-
tě přidejte - počasí, denní dobu, počet záchranářů  
k dispozici, vybavení, stres, vyhodnocení bezpeč-
nosti takového zásahu, prostě záleží na strašně moc 
okolností, které takovou situaci proměňují. Už jen 
to, že většina lavinových míst je špatně přístup-

Hory nikdy nepodceňujte
Výlety dobře plánujte

Nechoďte sami 
Řekněte, kam jdete

Počítejte se změnou počasí

V případě nouze můžete jedno-
duchým způsobem kontaktovat  
Zdravotnickou záchrannou 
službu a Horskou službu přes 
aplikaci ZÁCHRANKA.

RADY A DOPORUČENÍ
ZÁCHRANÁŘ Z KRKONOŠ
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· Berte ohled na ostatní 
· Držte dostatečné odstupy
· Přizpůsobte rychlost a způsob
jízdy svým schopnostem, počasí,
terénu a hustotě provozu
· Při vjezdu na svah se rozhlédněte
· Stoupejte či sestupujte (pěšky)
po okraji sjezdovky
· Nezdržujte se v nepřehledných
nebo úzkých místech sjezdovky
· Respektujte značky a signalizaci
· Zraněnému poskytněte 1. pomoc

JAK SE CHOVAT NA SJEZDOVCE

ných a záchranáři tam musí v ideálním případě na 
sněžných skútrech, čtyřkolkách nebo se nechat vy-
sadit na místě vrtulníkem.  Anebo při nepříznivém 
počasí a nemožnosti užití motorové techniky dostat 
se na místo na skialpinistických lyžích a veškeré vy-
bavení nést v batohu na zádech.

Co vaše vlastní bezpečnost při zachraňování jiných?
Pokud se budeme bavit například o lavinovém zá-
sahu, tak na místo může jít pomáhat jen záchranář 
s potřebným vybavením. Jinak ne. Pro vaše čtená-
ře bych rád zmínil základní lavinovou výbavu, to 
znamená lavinový vyhledávač, lavinovou sondu  
a lavinou lopatku.  

Ocitl jste se někdy v situaci, že by záchrana jiného člo-
věka ohrozila vaše zdraví nebo dokonce váš život?
Zatím ne, tedy doufám, že jsem neměl naběhlou zá-
chranářskou žílu a klapky na očích, pro které jsem 
nebezpečí neviděl. Ale nelze si idealizovat záchra-
náře do role superhrdinů. Jsou to lidé jako ostatní. 
Také musí myslet na sebe a na své rodiny. Nejde 
ohrozit život záchranáře kvůli zachraňovanému. 

Stejně tak by záchranář neměl mít přehnaný 
strach, protože ve strachu se může udělat chyba  
a mohlo by to skončit špatně. Je opravdu důležité 
mít respekt z dané situace, zachovat klidnou hla-
vu a vše rozmyslet na několik kroků dopředu.  
 
Cítíte se vy osobně na horách bezpečně?
Co znamená bezpečně? Že je v každém keříku 
schovaný někdo z horské služby, a že v případě 
potřeby ihned vyskočí a někoho zachrání? To 
přece není možné. Terény jsou komplikované, 
některá místa jsou odlehlá a než se tam případ-
ně dostane horská služba, tak to chvilku trvá. 
Navíc zvědavý turista je nepředvídatelný svým 
chováním a toulkami po horách. Chvilku ťape 
po krásné zpevněné cestě kousek od Luční bou-
dy a za chvilku může scházet těžko přístupným 
a schůdným Obřím dolem. Místa od sebe vzdá-
lená jeden kilometr, ale časová náročnost zásahu 
může být i několik hodin. Vím, že kdyby mi něco 
bylo, tak jsou místa, kam se kolegové dostanou 
technikou a relativně snadno, ale jsou i lokality, 
kam je komplikované se dostat. Ale i na relativně 
bezpečné cestě můžu uklouznout a zranit se. Stát 
se to může i v centru města. Takže je otázkou, co 
to je „cítit se bezpečně na horách“, když se nemů-
žeme cítit bezpečně ani ve městě. Ale pokud to 
chcete vědět, tak já osobně se cítím bezpečněji na 
horách než v chumlu lidí ve městě.

Otázka na závěr: Jsme my, Češi na horách vzorní?
Myslím, že v chování nejsme horší než ostatní ná-
rody, které jezdí do Krkonoš.

ZÁCHRANÁŘ Z KRKONOŠ
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Společnost GAST-PRO s.r.o. Trutnov oslavila v letoš-
ním roce výročí 20 let své činnosti. Dvacet let v životě 
firmy je významný mezník, kdy stojí za to nejen slavit, 
ale také se ohlédnout a bilancovat.

Zakladatelé firmy zahájili svou činnost v oblasti 
služeb pro profesionální gastronomii v Trutnově  
v roce 1993. Založení společnosti GAST-PRO s.r.o.  
o sedm let později tudíž bylo jen logickým završe-
ním vzrušujícího a nespoutaného období takzva-
ných „devadesátek“. Od počátku bylo naší mo-
tivací zajistit pro cílovou klientelu - profesionály  
v gastronomii hlavně v krkonošském regionu - uce-
lený komplex služeb spočívající hlavně v projekci, 
dodávkách a servisu gastronomické technologie. 

V průběhu let se však tato činnost logicky rozší-
řila o další navazující služby a v roce 2006 jsme 
otevřeli odbornou specializovanou prodejnu gas-
tronomického vybavení a inventáře s terénní dis-

GAST-PRO

tribucí. Souběžně s tím zahájila činnost také naše 
nová špičkově vybavená školící DEMO kuchyně. 
Právě ta se brzy vyvinula v oblíbené místo pro 
setkávání profesionálů, kteří mají chuť vyzkou-
šet si nové technologie a kuchařské postupy, 
načerpat nové nápady nebo si jen popovídat  
o novinkách z oboru u dobré kávy. Posláním na-
šeho školícího centra je rovněž vzdělávání odbor-
ných pedagogů z hotelových škol či kuchařského  
a gastronomického dorostu.

Díky tvrdé mravenčí a cílevědomé práci celého 
GAST-PRO týmu můžeme dnes po dvaceti letech 
s hrdostí konstatovat, že jsme se stali stabilní a pev-
nou součástí úzké skupiny nejúspěšnějších společ-
ností v oboru. Stojí za námi práce, za kterou se ne-
musíme stydět - stovky významných komplexních 
realizací v České republice i v zahraničí podpoře-
ných technickou a odbornou podporou našeho 
projekčního, servisního a kuchařského týmu.

Mezi naše zákazníky patří celá řada významných 
hotelů a restaurací v celé ČR, lázeňské a nemoc-
niční provozy, desítky školních kuchyní, nespočet 
kaváren, barů, fast foodů, skiareálů, pivovarů…  
Naší nejnáročnější realizací je komplexní dodávka 
gastronomické technologie do vybudovaného lu-
xusního VELAA ISLAND PRIVATE RESORTU na 

Maledivách, kterou jsme provedli v letech 2012 až 
2014. Naše dodávka zahrnovala projekční činnost, 
koordinaci stavební a instalační přípravy přímo 
na ostrově, logistiku, montáž a odborné zaškolení 
personálu. Dodnes klient využívá naše pravidelné 
výroční technické a servisní audity.

K 20. narozeninám jsme si nadělili náročný „dárek“, 
a to vybudování zbrusu nového obchodně-technic-
kého zázemí firmy v areálu bývalého Texlenu 1 
v Horské ulici. Ač to možná nedává ekonomický 
smysl, rozhodli jsme se místo výstavby montova-
né haly na zelené louce nákladně zrekonstruovat 
a zvelebit podstatnou část stávajícího brownfieldu 
hyzdící celá léta širší centrum Trutnova. Nové síd-
lo bude zahrnovat důstojné a prostorově vyhovu-
jící zázemí pro všechny naše služby a stane se bez-
pochyby jedním z největších a nejkomplexnějších 
oborových areálů v republice.

V současné době se snad konečně podařilo v lo-
kalitě bývalého Texlenu prolomit patovou situaci. 
Kromě našeho počinu zde působí Fitness centrum 
poskytující sídlo dalším úspěšným společnostem  
a firma Autostyl tu připravuje nové rozsáhlé zá-
kaznické centrum služeb. Věříme, že i vedení měs-
ta bude mít zájem na oživení a zpřístupnění této 
dříve uzavřené zóny občanům a podpoří občanské 
a podnikatelské aktivity svým podílem na vybudo-
vání důstojné a funkční dopravní infrastruktury.

Ohlédnutí je jistě důležité, ale podstatou života  
a dalšího rozvoje jsou jasné vize a cíle do budouc-
na. Současná epidemiologická situace nám příliš 
nepřeje, ale my jsme zvyklí denně tvrdě bojovat. 
Nikdy nám nikdo nic nedal zadarmo a jedním z na-
šich hesel je: Mráz kopřivu nespálí! Máme rozpra-
covanou řadu významných projektů, které svým 
rozsahem a atraktivitou přesahují vše, co jsme do-
sud vytvořili. A to nám dává optimismus a naději.

Do dalších dvaceti let nám chybí jediné - navzdory 
covidu rozšířit náš téměř třicetihlavý odborný tým 
o nové kolegy - mladé, motivované odborníky,  
s jasnou představou, co chtějí v životě dělat. Že je 
to v dnešní době utopie? Jsme přesvědčeni, že ne!

V nově budovaném moderním Centru pro profesio-
nální gastronomii nabízíme uplatnění pro:
1.  Servisní techniky v oboru elektro a v oblasti  
     digitálně řízených technologií
2.  Chladírenské techniky
3.  Projektanty 
4.  Obchodní zástupce a odborné poradce  
      se zkušenostmi v oboru gastro

Nabízíme zázemí stabilní renomované společnos-
ti, práci ve významných projektech na celém úze-
mí ČR, kontakt s nejmodernějšími technologiemi 
a světovými výrobci, podporu odborného týmu.

Schopné a motivované zájemce se základní od-
bornou průpravou rádi zaškolíme a poskytneme 
veškeré odborné a technické zázemí i podporu 
pro dosažení potřebných odborných dovedností  
a plné samostatnosti.

Kdo má zájem se vzdělávat, získávat nové doved-
nosti a kvalifikace, je zodpovědný, samostatný, 
komunikativní a náročný k sobě i ostatním, ten je 
u nás na dobré adrese! Neváhejte nás oslovit osob-
ně nebo prostřednictvím našich kontaktů uvede-
ných na webových stránkách www.gastpro.cz.

Výročí, nové zázemí a spoustu 
významných projektů
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Dnes, kdy děláme tento rozhovor (16. listopadu, 
pozn. autora), to jsou dva týdny, co jste byl zvolen 
hejtmanem Královéhradeckého kraje. Jaké jsou 
vaše pocity po tomto počátečním období?
K pozici hejtmana přistupuji s veliký respektem 
a jsem moc rád, že jsem společně s kolegy dostal 
šanci pokračovat v tom, co jsme započali v uply-
nulých čtyřech letech. Přestože by se mohlo zdát, 
že pokračujete a že vás už nic nepřekvapí, byl 
začátek v nové pozici velmi hektický. Nestěžuji 
si, jsem zvyklý jít vždy do všeho naplno a jsem 
připraven problémy řešit. Aktuální složitá situa- 
ce vyžaduje hledání velmi operativních řešení, 
současně je třeba nastavit nový systém fungování 
úřadu a nelze odkládat ani přípravu rozpočtu na 
příští rok, takže start je opravdu velmi intenziv-

Královéhradecký kraj má nového hejtmana, v pondělí 
2. listopadu jím byl zvolen Martin Červíček. V rozho-
voru pro Trutnovinky tento úspěšný politik a někdejší 
policejní prezident popisuje, jakým výzvám i nástra-
hám nyní kraj čelí, ale netají ani své politické ambice.

ní. Vše je to ale o efektivním vrcholovém řízení  
a schopnosti lidi kolem sebe nadchnout pro spo-
lečnou věc. A v tom se cítím jako ryba ve vodě. 

Potkáváme se časně ráno. Kdy začíná váš obvyklý 
pracovní den?
Snažím se být tady na úřadě před sedmou hodi-
nou. Po ránu má člověk nejvíce času udělat běž-
né administrativní věci, které odkládal, sjednat si 
schůzky, anebo před rozjezdem pracovního dne si 
některé věci ověřit.

Když se ještě vrátíme k volbám: Bylo těžší volby vy-
hrát, nebo sestavit koalici?
Nejtěžší pro každou osobu ve veřejném životě je 
samozřejmě získat důvěru veřejnosti. Ta se nezís-
kává ve volbách, ale měla by být výsledkem před-
chozí práce a volby výsledkem toho, zda ji lidé 
zavnímali a mají pocit, že když za vámi s problé-
my přijdou, neskončí tyto v šuplíku. Nešel jsem 
do politiky si své funkce odsedět, ale každý den 
si vše odpracovat a věřím, že to stojí za důvěrou, 
kterou jsem ve volbách od voličů dostal. Stejně 
tak jsem si musel „odpracovat“ důvěru u svých 

stranických kolegů i politických partnerů, abych 
je přesvědčil, že společná cesta a možnost navázat 
na výsledky z předchozího období má smysl.

Jak moc obtížné pro vás bylo vyjednat novou kraj-
skou koalici?
Různých forem povolebního jednání s rozličný-
mi výsledky už člověk zažil poměrně dost, takže 
bych v tom neviděl nějakou složitost. Je to zkrátka 
o tom, jestli k jednomu stolu si jsou schopni sed-
nout lidé, kteří si uvědomí svoji zodpovědnost  
a uvědomí si, že chtějí dělat práci společně a mají 
zhruba stejnou představu o věcech kolem nás. 
Člověk zde dává na stůl své priority a zároveň se 
snaží najít s nimi společnou řeč. Politika je o kom-
promisech, ale takových, které nezklamou víru 
každého z nás v to, co děláme, ani důvěru voli-
čů. Zásadní premisou zůstává, že politika má být 
prostředkem k řešení problémů obyvatel našeho 
kraje, naší země.

V minulosti jste velel celé policii v České republice, 
teď v podstatě velíte celému Královéhradeckému 
kraji. V čem vidíte největší rozdíl?
Nevelím (smích).

To „velíte“ je myšleno samozřejmě v uvozovkách.
Myslím, že ani v policii příliš neplatí to, že velíte, 
jak si to asi každý představuje. Když chcete něče-
ho dosáhnout, tak o tom musíte všechny lidi ko-
lem sebe přesvědčit, a to nejen slovy, ale i svým 
vlastním přístupem. Jsem přesvědčen, že jenom 
když lidi v dobrém smyslu slova zblbnete, správ-

ně je motivujete a děláte to s nimi, potom dosa-
hujete nějakých výsledků. Pokud chcete jenom 
velet, a je jedno zda u policie nebo jako primář  
v nemocnici či hejtman, mnoho lidí vám neuvěří  
a nejde za vámi. Důležité je lidi vlastním přístu-
pem přesvědčit a ukázat jim směr.

Když se rozdělovaly v rámci kraje jednotlivé gesce 
pro členy rady, vzal jste si pod sebe nějakou jako 
hejtman kraje i vy?
V našem kraji připadá hejtmanovi role krizového 
řízení a samozřejmě problematika zahraničních 
vztahů či věcí, které se týkají tiskového odděle-
ní. Ale každý o mně ví, že jsem člověk, který se 
v dobrém slova smyslu snaží vstupovat do všech 
oblastí, jsem-li přesvědčen, že je mohu pozitivně 
ovlivnit či posunout. Takže určitě nechci pustit 
svoji dopravu a velmi intenzivně se v současné 
době věnuji záležitostem týkajících se ekonomi-
ky či zdravotnictví. A přestože za každou oblast 
bude odpovídat konkrétní náměstek nebo radní, 
tak jsme se domluvili, že na všem budeme spolu-
pracovat, a já bych chtěl být v čele té spolupráce.  

V souvislosti s pandemií koronaviru chřadne eko-
nomika státu a do rozpočtu míří méně peněz z daní. 
Méně peněz pak dostanou města i kraje. Města si le-
tos vymohla jednorázovou kompenzaci 1250 korun 
na každého obyvatele, kraje však podobně úspěšné 
nebyly. Jak velký problém bude znamenat současná 
ekonomická krize pro hospodaření našeho kraje?
Bezesporu to ovlivní další hospodaření kraje. Bu-
deme se muset soustředit na to, abychom ufinan-

Lidi kolem sebe musíte umět 
přesvědčit a ukázat jim směr

NOVÝ HEJTMAN



covali provoz a zachovali nejpotřebnější investice 
ve všech oblastech. V rozpočtu kraje na příští rok 
očekávám výpadek v příjmech okolo půl miliardy 
korun, což je více než 10 procent příjmů v rámci 
kalendářního roku. Ale ještě pár vět k těm kompen-
zacím, které dostaly obce a kraje nikoliv. Pokud jde 
o mne, rozumím tomu, že stát teď není v ideální 
kondici a je potřeba šetřit. Jsem na to připraven  
a kraj se v nejbližších dvou letech uskromní, případ-
ně si na investice půjčíme. Ale nerozumím tomu, 
že jsme přesvědčováni, abychom se uskromnili, in-
vestice odložili nebo si na ně půjčovali, ale při pří-
pravě státního rozpočtu se navyšují nezdůvodněné 
sumy peněz a počty státních úředníků. Stát vodu 
káže a pije víno. Chce po nás, abychom šetřili, ale 
sám přidává další státní zaměstnance. Dává naje-
vo, že jsme mu vlastně úplně jedno... 

Pokud skutečně nastane vámi avizovaný výpadek  
v příjmech rozpočtu, dotkne se to v rámci kraje nějak 
chodu zdravotnických a sociálních služeb?
Ne. Na běžném fungování v jakékoliv oblasti naše-
ho života se to zásadně neprojeví.  

Můžete uvést příklad investice, k níž v příštím roce 
skutečně dojde bez ohledu na výpadek v rozpočto-
vých příjmech?
Bude to určitě výstavba nového pavilonu v nemoc-
nici v Jičíně. Musíme dokončit mnoho věcí, jako na-
příklad nemocnici v Trutnově, nebo stojíme před 
rozhodnutím, zda rozjedeme investice do rychnov-
ské nemocnice. Rád bych ještě zdůraznil, že pro 
nás v následujících letech budou životně důležité 
evropské peníze a jejich úspěšné čerpání. Proto se 
vrátím k tomu, co jsem říkal. My šetřit budeme, ale 
co dělá stát? Jen bobtná, přidává úřednická místa  
a jeho služba státu se nezlepšila. Jak to pak chceme 
vysvětlovat lidem, firmám nebo živnostníkům? 

Královéhradecký kraj se opakovaně umisťuje mezi 
nejlepšími regiony pro život v rámci celé České re-
publiky. Čím si to vysvětlujete?
Jsou tady velcí zaměstnavatelé a není problém s ne-
zaměstnaností. Je tu relativně dostatečně správně 
nastavená dopravní infrastruktura a veřejná do-
prava. A v neposlední řadě je to místo, kde si lze 
odpočinout a užít si volný čas.

NOVÝ HEJTMAN
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Každoročně promítnou v trutnovském kině Vesmír stovky filmů. Na rozdíl od hereckých hvězd ze stříbrného 
plátna je ale málokdo z diváků zná. Přitom mají rádi filmy minimálně stejně jako diváci. Možná ještě víc ale mají 
rádi filmovou techniku. Jinými slovy, jejich profese je pro ně v první řadě koníčkem.

„Kdyby nás to nebavilo, určitě bychom to ne-
dělali,“ upozorňuje Josef Kranát, nejstarší ze 
tří trutnovských promítačů (na snímku je upro-
střed). Letos mu bylo 77 let. Na jaře odešel po 
neuvěřitelných 56 letech promítačské práce do 
důchodu. Dodnes má ale v hlavě živé vzpo-
mínky na své začátky. Na dobu, kdy filmy pu-
tovaly mezi městy ve velkých (a těžkých) ple-
chových krabicích. Na časy, kdy se v projekční 
místnosti musel filmový pás nejprve převinout  
a zkontrolovat, zda není poškozený. To trvalo ho-
dinu, někdy i dvě. „Průměrný film měl v té době 
délku asi tři kilometry,“ vysvětluje Kranát. 

Pokud se ale při převinutí přetrhl, měl promítač  
o zábavu vystaráno. „Než se to povedlo zastavit, 
měl jste mnohdy projekční kabinu plnou kudrlin 
filmového pásu. A vyřešit to byla práce na dvě 
hodiny,“ potvrzuje Jiří Podlipný (na fotografii vlevo 
s čepicí), který byl v Trutnově promítačem úcty-
hodných 35 let. Teprve po převinutí se totiž mohl 
pás založit do promítačky. „Před promítáním bylo 
navíc nutné pohlídat uhlíkové lampy, zdroj svět-

ZAJÍMAVÉ PROFESE

la na plátno. Později uhlíky nahradily xenonové 
výbojky,“ připomíná Kranát. Film se pouštěl ze 
dvou promítaček. Nebyl totiž na jednom kotouči, 
jak by předpokládal návštěvník kina, ale zpravi-
dla na pěti kotoučích. Takže asi každých dvacet 
minut bylo potřeba cívky měnit. „Aby se vědělo, 
kdy se mají díly z kotoučů prolnout, tak na konci 
každého byly v pravém horním rohu značky. Když 
končil díl na první promítačce, tak se na druhé pus-
til druhý. Prolnutí si většina diváků ani nevšimla. 
Tedy pokud promítači ty značky takzvaně neuje-
ly,“ přiznává Jaroslav Morávek (na snímku vpravo), 
který je promítačem od roku 1975. Ale i člověk  
v projekční kabině se může splést a připravit chyb-
ný díl. „Vzpomínám, jak mi kolega jednou řekl: 
Podej mi druhý díl! Já mu ho podal, ale bohužel od 
jiného filmu. Poznalo se to, až při prvních záběrech 
na plátně. A byl oheň na střeše,“ směje se Podlipný.

Na odpočinek během projekce promítači neměli 
čas. „Muselo se také správně zaostřit, dávat pozor 
na titulky, hlídat, aby se film nepřetrhnul, pros-
tě sledovat, jestli je vše v pořádku,“ říká Kranát.  
„U stroje jsou promítací okénka. Jedním se promíta-
lo, druhým jsme sledovali film na plátně,“ říká Pod-

lipný. Už promítnuté díly bylo potřeba současně 
převinout zpátky do cestovní podoby. „Když 
bylo něco během promítání špatně, hned jsme  
o tom věděli. Diváci v sále totiž většinou začali 
pískat,“ připomíná Morávek. 

Dlouhá léta bylo ve Vesmíru tradicí promítání 
dvou filmů denně, od půl šesté a od osmi. Když 
se ale v Trutnově odehrávaly akce jako například 
Filmový festival mladých, bylo práce mnohem 
víc. „Tehdy jsme promítali i šest filmů denně. 
Začínali jsme v osm ráno a domů šli po desáté 
večer,“ vypráví Kranát a ukazuje vlastní promí-
tačský průkaz. Unikátní dobový dokument mu 
připomíná učiliště v pražských Klánovicích, kde 
se profese kdysi vyučovala. 

Kdo chtěl být promítačem, musel zvládnout na-
příklad zkoušky z optiky, akustiky či mechani-
ky promítacích strojů. Na uživení to ale nebylo. 
„Kvůli penězům to nikdo nedělal. Promítání fil-
mů bylo spíš odpoledním koníčkem,“ zdůrazňuje 
Morávek. „Někdy spíš nočním. Když se promíta-

lo v letním kině, začínalo se v deset večer a domů se 
šlo v jednu ráno,“ vzpomíná Podlipný.

Dnešní digitální doba projekci značně změnila. 
Pustit film v kině je podobné jako doma na počítači 
nebo  televizi. Buď přijde na přenosném harddisku, 
nebo si ho za pár hodin stáhnete od distributora přes 
internet. Odemyká se softwarovým klíčem, který 
přijde e-mailem. Stačí kliknout myší na Play a hraje 
se. Při promítání se nemůže nic přetrhnout, nehrozí 
špatné napojení jednotlivých částí. Nemusíte obslu-
hovat velký železný promítací stroj. „Je to klidnější 
než s filmovým pásem. Ale i tady se může něco stát. 
Třeba když se to takzvaně kousne,“ tvrdí Morávek.

Za dlouhá léta pustili trutnovští promítači tisícovky 
filmů. Českých i zahraničních. Na některé bylo opa-
kovaně vyprodáno, na některé přišlo jen pár diváků. 
„Mnohdy to byla doslova rutina. Ale vzpomenu si, 
že kariéru promítače jsem začínal Pyšnou princez-
nou,“ přiznává Morávek. Jeho služebně starší kolega 
Josef Kranát si svůj premiérový snímek vybaví bě-
hem chvilky: „Krteček!“

Tři veteráni aneb 
Báječní muži s promítačkami
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Práci a starosti nechte na nás,
a užívejte si s rodinou!

Prosinec. Pro většinu z nás radostné období. Vánoce 
právem patří mezi nejhezčí chvíle v roce. Ať už jsou 
na sněhu nebo bez něj. Nejstarším spoluobčanům 
ale poslední měsíc roku většinou přináší další rizika. 
Naštěstí se jim dá zabránit.

Prvním nebezpečím pro seniory 
jsou namrzlé nebo sněhem po-
kryté chodníky. Můžou na nich 
snadno uklouznout a spadnout. 
A protože mají křehčí kosti, je  
u nich mnohem větší riziko zlo-
menin. Velmi často si při pádu 

zlomí nohu v krčku, což jim ve vteřině změní celý 
další život. Většinou je to upoutá na lůžko, mů-
žou následovat zápal plic nebo další komplikace. 
„Může to bohužel skončit i velmi špatně. Proto je 
potřeba dobře rozmyslet, kdy vycházet z domu, 
a zda je to skutečně nutné. Zda není lepší zůstat 
doma, a poprosit o pomoc někoho z rodiny nebo 
přímo nás,“ upozorňuje Roman Béla, ředitel Pečo-
vatelské služby Trutnov.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Říkáte si, proč by senioři chodili v zimě ven? Ze 
stejného důvodu jako kdokoliv z nás! Jsou zvyklí 
dojít si do obchodu pro čerstvé pečivo, do lékárny 
pro léky nebo vynášet koš s odpadky. Jenže i ta-
ková banální věc jako cesta k popelnici může mít 
špatné následky. „Většinou jdou na lehko, v tričku 
a teplácích, protože to mají k popelnicím jen třicet 
nebo čtyřicet metrů. Spadnou a než jim někdo po-
může, tak prochladnou,“ říká Lenka Voňková, so-
ciální pracovnice Domu s pečovatelskou službou.

Nejde ale jen o pády a prochladnutí. Rovněž ná-
vštěva lékaře může způsobit problémy. V prosinci 
je totiž mnohem větší pravděpodobnost, že se se-
nioři mohou nakazit v pacienty přeplněných čekár-
nách u obvodních lékařů. 

Vánoce jsou dalším rizikovým a emočně velmi ná-
ročným obdobím. Senioři vzpomínají na zesnulé, 
někteří jsou zcela opuštění, jiným znemožnil kon-
takty s rodinou covid-19. Mnozí z toho mají depre-
se. Také sváteční cestování po příbuzných může 

seniory vyčerpat a oslabit. Jistě, děti nebo vnoučata 
to s nimi myslí dobře. „Povozí babičky po návště-
vách, po známých, s kterými se třeba dlouho nevi-
děli. Neuvědomí si ale, že přitom nachytají spoustu 
bacilů, a navíc je to většinou nadměrně unaví,“ při-
pomíná Voňková. 

K tomu bramborový salát, klobásky, řízky, cukroví 
a spousta dalších svátečních pokrmů. Velice chut-
ných, ale rovněž i zrádných. I někteří mladší lidé 
by mohli vyprávět o žlučníkových záchvatech ze 
svátečního přejídání. „Většina seniorů má během 
roku dietní obědy, rozumnou a vyváženou stravu. 
O svátcích se ale ve velkém najedí salátů a řízků,  
a velmi často pak mají vážné zdravotní problémy,“ 
varuje Roman Béla.

Jak s tolika riziky naložit? Co 
dělat a co ne? S kým se o tom 
poradit? Odpověď je jasná. 
Nejlepší je zavolat pracov-
níkům Pečovatelské služby 
Trutnov a zkonzultovat situaci 
přímo s nimi. „Jak senioři, tak 

i jejich děti, se s námi můžou poradit, a rovnou 
nás požádat o konkrétní pomoc,“ nabízí Béla. Klí-
čové je omezit četnost vycházení a tím snížit rizi-
ko pádu na minimum. Ale co když je venku sníh 
nebo mráz a vlastní děti či vnoučata nemůžou 
pomoci? Pečovatelky donesou seniorům běžný 
nákup, zajistí dovoz oběda, pomohou s vyřízením 
úředních záležitostí nebo zajistí nezbytné léky. 
„Po dohodě lékař zašle e-recept přímo pečovatel-
ce, ta ho vyzvedne v lékárně a donese seniorovi 
domů,“ uvádí Lenka Voňková.

Pokud i přesto musí (nebo chce) senior ven, je 
nutné, aby byl dostatečně oblečený a dobře obutý. 

„Rodina by se měla přesvědčit, zda jejich babička 
nebo dědeček mají pořádné zimní boty a oblečení. 
Pokud ne, nějaké jim koupit, například přes e-sho-
py. Kdo ze seniorů rodinu nemá, může se opět ob-
rátit na nás, s nákupem samozřejmě pomůžeme,“ 
upřesňuje ředitel Pečovatelské služby. 

Pro nezbytné cesty k lékaři mohou senioři využít 
fungující zdravotní dopravní služby. 

A jak si poradit s možnými vánočními riziky? Ces-
ty po příbuzenstvu dobře promyslet a omezit jen 
na nejbližší členy rodiny. Méně cestování zname-
ná méně únavy, a také menší pravděpodobnost 
nákazy respiračními chorobami. Podstatné je dbát 
na vyváženou stravu. „Důležitá je i střídmost.  
A pokud si děti nebo vnoučata nejsou jistí, mohou 
se nás zeptat. Poradíme a doporučíme jim, jakou 
stravu pro své rodiče nebo prarodiče mají připra-
vit,“ uvádí Voňková.

Na Vánoce chce být každý s rodinou a nejbližšími. 
Lásku k rodičům či prarodičům je ale potřeba dáv-
kovat rozumně, aby jim to právě na konci roku spíš 
neublížilo. I když se senioři cítí soběstační, nebo 
si to o nich myslí rodina, neměli by se bát zavolat 
pečovatelskou službu. „Vše funguje, jen je potřeba 
to začít využívat. A my to zařídíme! Prostě práci  
a starosti nechte na nás, a užívejte si s rodinou,“ do-
plňuje Roman Béla.

Svátky v Domech s pečovatelskou službou ale také 
mají příjemnou atmosféru. „Senioři se mezi sebou 
kamarádí a spoustu času tráví společně. A setkávají 
se i s pečovatelkami, které pracují i o Vánocích,“ 
dodává Lenka Voňková.

K běžným „zimním“ rizikům v péči o seniory 
přibyl letos koronavirus. Zatímco u školáků  
a dospělých dochází v těchto dnech k postup-
nému uvolňování protiepidemických opatření, 
v péči o nejstarší lidi to ani v prosinci nepřichází 
v úvahu. Ať už se jedná o rodinné příslušníky, 
nebo pečovatelky. „Pořád je potřeba být obe-
zřetný a seniory před covidem-19 chránit. 
Proto pořád klademe maximální důraz na hy-
gienická opatření. Respirátory, roušky, ruka-
vice a dezinfekce jsme nepřestali používat ani 
v létě, kdy byla většina opatření rozvolněná.  
A vyplatilo se, epidemii jsme odolali. Smysl 
to má i nyní,“ říká ředitel Pečovatelské služby 
Trutnov Roman Béla.

Pečovatelská služba je určena starobním  
a invalidním důchodcům, kteří mají kvůli věku, 
chronickému onemocnění nebo zdravotnímu 
postižení sníženou soběstačnost a jsou závislí 
na pomoci jiné osoby.

Jak a kde zažádat o službu?
Osobně, telefonicky nebo písemně.
Adresa: Bc. Petra Bereczová, DiS.
sociální pracovník
Kryblická čp. 450, Trutnov
Telefonní číslo: 733 156 858 
e-mail: bereczova.petra@pecsluzba-tu.cz

COVID-19 NENÍ LEGRACE
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Klientka Domu s pečovatelskou službou Anna (97 let) 
s pečovatelkou Kateřinou.



ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ 

Kancelář městské 
policie v roce 1936

V prvorepublikovém období sídlila městská policie v Trutnově 
v přízemí Staré radnice na dnešním Krakonošově náměstí. Trut-
novský fotograf Robert Spatzier zachytil roku 1936 její kancelář. 
Na snímku je za psacím strojem úřednice Berta Ungerová, v po-
zadí stojí vrchní strážník Ernst Nagel a vpravo strážník Franz 
Hefter. Městská policie v Trutnově byla obnovena v roce 1992. 
Své prostory našla v Nové radnici na Slovanském náměstí.

PROMĚNY TRUTNOVA
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VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ
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Přilba městského strážníka 
z dob Rakousko-Uherska

Současná městská policie měla v Trutnově předchůdce 
již v dobách habsburské monarchie. Z období před prv-
ní světovou válkou se v muzejní sbírce dochovalo něko-
lik přileb trutnovských městských strážníků. Jsou vyro-
beny z tvrzené, černě lakované kůže s doplňky z alpaky 
(písmena ST na čelní straně znamenají Stadt Trautenau). 
Městská policie tehdy sídlila v přízemí budovy Staré 
radnice na dnešním Krakonošově náměstí. Území města 
měla rozděleno na sedm okrsků. Strážmistrem byl před 
první světovou válkou po dlouhá léta Franz Riemer, 
kterému podléhalo 16 strážníků, jež ve svěřených okrs-
cích dbali o pořádek a bezpečnost.

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Sháníte finance na lepší bydlení nebo 
chcete začít spořit?

Rádi vás přivítáme v našem nově zrekonstruovaném poradenském 
místě v Trutnově, ulice Horská 1 (vedle kavárny Atrium), a společně 
najdeme to pravé řešení. Lepší bydlení nemusí být drama.

Jitka Velikovská, tel.: 603 877 153, e-mail: jitka.velikovska@mpss.cz
Tereza Fátorová, tel.: 737 133 433, e-mail: tereza.fatorova@mpss.cz
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Už máte historický kalendář? 
Líbí se vám projekt www.staretrutnovsko.cz  
a chcete ho podpořit nákupem kalendáře Staré 
Trutnovsko 2021 nebo hledáte originální a vkusný 
dárek pro sebe nebo své blízké? Skvělé!
 
Kalendáře formátu A3 jsou vytištěné na kvalitním 
křídovém papíře a tisknou se výhradně v České 
republice. „Při výběru obrázků klademe důraz 
na to, abychom zobrazili zajímavé a často též ni-
kdy nepublikované záběry z časů našich babiček  

a prababiček,“ zdůrazňují tvůrci a doplňují, že  
každý obrázek důkladně vyčistí tak, aby byl proži-
tek z každého záběru co největší. Nepoznáte někte-
ré obrázky? Nevadí, na poslední straně naleznete 
popisky v češtině i němčině. 

A jaká místa v kalendáři navštívíme? Dolní Staré 
Město, Horní Staré Město a Trutnov - Horskou 
třídu, areál českých škol, park, koupaliště, trutnov-
skou výstavu, náměstí nebo kino. (bog)

ZAHRAJTE SI  O 10 KALENDÁŘŮ!Na lednové fotografiije budova vlakového nádraží. Z jakého roku pochází?Odpovídat můžete  na www.trutnovinky.cz

Staré Trutnovko
Staré Žacléřsko
Staré Krkonoše

Tip na originální 
vánoční dárek:
velký nástěnný kalendář 
z našeho kraje!

Cena 250 Kč.
Objednávejte na webu




