
kulturně-společenský magazín | Duben 2020 | zdarma



str. 12    14

str. 29 str. 30

str. 16    18
JOSEF SCHARFEN

ALENA HÁJKOVÁ KATEŘINA ŠILHÁNOVÁ

ŠIJEME ROUŠKY

KORONAVIRUS  /  str. 4    11

Vydavatel: TN Média s.r.o., Branická 213/53, 147 00 Praha 4, IČO: 28847229, MK ČR E 19626, Sídlo redakce: Horská 634, 541 01 Trutnov, 
www.trutnovinky.cz, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, Redakce: Michal Bogáň, tel.: 734 545 423, e-mail: michal@trutnovinky.cz, 
Pavel Cajthaml, tel.: 734 636 116, e-mail: pavel@trutnovinky.cz, Hynek Šnajdar, tel.: 734 457 697, e-mail: hynek@trutnovinky.cz, 
Obchod, inzerce: Monika Klikarová, tel.: 733 353 695, e-mail: monika@tn-media.cz, obchod@xantipa.eu, Grafika: Michal Kriegler, 
Distribuce: vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna PRATR a.s., Náchodská 524, Trutnov, Sazba: TN Média s.r.o., Číslo ISSN: 1805-
8914, Četnost: měsíčník, Počet výtisků: 5 000, Regionální mutace: Trutnovsko, Titulní strana: Miloš Šálek.

Editorial 
Jak se (ne)bojím koronaviru

MICHAL BOGÁŇ / šéfredaktor
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Smrkám, pokašlávám a nedýchám 
nějak špatně? Ty vole, co když to 
mám! Tak se zase uklidníme, jo. 
Hlava a psychika dělají svoje. Je-
likož jsem člověkem často v pohy-
bu, podobné zdravotní neduhy mě 
„sužují“ několikrát za rok. Jenže teď 
je tady ten koronavirus a četl jsem, 
že ho dostane až 70 procent popu- 
lace. Čísla nakažených a bohužel  
i mrtvých stoupají, což mě opět svádí 
k různým myšlenkovým pochodům. 
Asi každý se už na situaci díváme 
jinak než před pár týdny. Důležité 
je být zodpovědný, respektovat 
opatření a hlavně zůstat pozitivně na-
laděn. Jak se říká, na všem špatném 
se najde i něco dobré. V podobném 
duchu jsme ladili i tento magazín, 
který měl mít původně úplně jiný 
obsah, ale týden před uzávěrkou jsme 
rozhodli, že taky „zkoronavirovatí“. 
Následující stránky přinášejí čtení 
o lidech, kteří s virem bojují v první 
linii, nebo jim naopak z vlastní inicia-
tivy pomáhají. Díky všem! PS: I našim 
inzerentům, že jsme mohli vyjít.
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Úvod roku 2020 vážně poznamenala nákaza novým 
koronavirem. Zasáhla celý svět, včetně Trutnova. Ani 
třicetitisícové město nezůstalo bez nakažených, mu-
selo vydávat nevídané zákazy a mimořádná opatření. 
Pandemie odhalila nedostatky moderní společnosti, 
ale také vybičovala obyčejné lidi k nevšední solidaritě 
a sounáležitosti.

První, zdánlivě nenápadné omezení se obje-
vilo ve čtvrtek 5. března. Obávaná infekce už 
byla v Česku, trutnovská nemocnice z obavy 
před jejím šířením radši vyhlásila zákaz ná-
vštěv na všech JIP, ARO, onkologii a interně. 

Možná ještě ani v pondělí 9. března obyčejní 
Trutnované nebrali situaci moc vážně, ačkoliv 
špitál zákaz rozšířil na všechna nemocniční oddě-
lení. Česko v ten den mělo 35 nakažených.

První celospolečenská změna nastala v úterý 10. 
března. Vláda kvůli hrozbě koronaviru zavře-
la školy. I tehdy si ještě mnoho lidí myslelo, že 
epidemie není tak velkou hrozbou a že se reaguje 
přehnaně. „Opatření považuji za zbytečné,“ pro-
hlásil tehdy například ředitel Základní školy kpt. 
Jaroše Jiří Paták. Málokdo v tu chvíli tušil, že ško-
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láci doma nebudou jen pár týdnů, ale minimálně 
dva měsíce. 

Nařízení Bezpečností rady státu ze dne na den 
zrušilo kulturní, sportovní a další hromadné akce  
s účastí nad 100 lidí. Zajít si na divadlo či koncert do 
Uffa? Podívat se na film v kině? Zafandit z tribun 
hokejistům, fotbalistům nebo basketbalistkám? Na 
to vše najednou museli Trutnované zapomenout. 
Jako jediní stihli před vydáním úplného zákazu 
uspořádat akci jen pořadatelé Jazzince. Koncert 
Steve Claytona měl ale komorní atmosféru, ode-
hrál se jen před třicítkou nejvěrnějších diváků.

Ve středu 11. března začala přibývat další omezení. 
Úřady omezily některé služby pro veřejnost. Oblí-
bené Středisko volného času na Nivách zrušilo ne-
jen všechny kroužky, soustředění, soutěže a zájmo-
vou činnost, ale uzavřelo i vyhledávanou lezeckou 
stěnu, kavárnu, dětskou hernu i venkovní areál. 

Trutnovské Uffo oznámilo první sadu zrušených 
nebo na nový termín přesunutých koncertů a před-
stavení. „Není stanoveno, na jak dlouhou dobu zá-
kaz platí, proto zatím rušíme akce do konce břez-
na,“ řekl tehdy ředitel Uffa Libor Kasík. 

Hned následující den, ve čtvrtek 12. března, ale do-
šlo k ještě většímu omezení. Vláda vyhlásila nou-
zový stav, zakázala konání akcí s počtem lidí vyšší 
než 30. Zakázala rovněž vstup do restaurací od 20 
hodin do 6 hodin. Trutnov reagoval téměř okamži-
tě. Uzavřel všechna sportoviště na území města 
Trutnova, galerie, muzeum i knihovnu. 

V sobotu 14. března došlo k úplnému uzavření re-
staurací a obchodů s výjimkou potravin, drogerií, 

lékáren či benzinek. Některé kavárny a hospody 
se ale rychle přizpůsobily nové situaci. Využily 
možnosti prodávat občerstvení tzv. na ulici, nebo 
nabízejí dovoz jídla domů nebo do zaměstnání. 
Například Cukrárna a kavárna Promenáda fungo-
vala dál, jen přešla do režimu bistro. Prodej přes 
výdejní okénko totiž zakázaný není. „Nabízíme  
i dovoz zákusků do domu po telefonické domlu-
vě,“ hlásili majitelé okamžitě na Facebooku.Ochromil nás koronavirus
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V neděli 15. března nemocnice v Trutnově zrušila 
neakutní operace a vyšetření.

Velké pondělí
Bylo jasné, že když školáci zůstali doma, jezdily by 
některé autobusy poloprázdné. Městská autobu-
sová doprava proto přešla v pondělí 16. března do 
úspornějšího prázdninového režimu. K omezení 
nebo rušení spojů došlo i v autobusech napříč hra-
deckým krajem. Schváleno také bylo nastupování 
do autobusů jen zadními dveřmi, aby řidiči byli co 
nejvíc chránění.

Ve stejný den se také poprvé sešla Bezpečnostní 
rada ORP Trutnov. Tou dobou bylo v celém Česku 
231 nakažených, v hradeckém kraji 8, Trutnovsko 
tou dobou bylo „na nule“. I proto začalo právě 
16. března platit omezení pohybu obyvatel. Lidé 
od té doby mohli chodit jen z domu do práce, na 
nezbytný nákup, k lékaři nebo za rodinou a blíz-
kými. Přitvrdit také muselo město, zavřelo jesle,  
i všechny školky kromě několika určených pro děti 
zdravotníků, hasičů a policistů. Radnice zpřísnila 
možnost setkávání Trutnovanů na venkovních hři-
štích. Uzavřela skatepark, dětská hřiště a altány. 

Mezitím se ale ukázalo, že v Česku je nedostatek 
roušek. Rychle se našli první dobrovolníci, kteří 
je začali vyrábět. Rozdali je těm nejvíce ohrože-
ným koronavirem - seniorům, ale také zdravot-

níkům, hasičům, policistům nebo prodavačkám.
Že je situace vážná potvrdil i okamžitý příjezd 
armády, 43 vojáků dostalo za úkol střežit česko-
-polské hranice. Zázemí (ubytování a stravu) našli  
v Základní škole Mládežnická na Zelené louce.

Nákaza na Trutnovsku
V úterý 17. března Trutnov zavedl další přísné 
opatření: zákaz vstupu cestujících do autobusů 
městské hromadné dopravy bez zakrytých úst  
a nosu. Ve stejný den se ale objevila ještě další důle-
žitá zpráva. Hygienici oznámili první dva případy 
lidí nakažených koronavirem na Trutnovsku. Man-
želský pár, třiašedesátiletá žena a sedmdesátiletý 
muž, se nakazili na lyžařské dovolené v Rakous-
ku. Bezprostředně po návratu kontaktovali lékaře. 
„Manželé jsou v domácí izolaci, průběh onemocně-

Koronaviry byly nejdříve původci virových infekcí jen 
u zvířat. V šedesátých letech 20. století ale byly po-
prvé zjištěny i u člověka. Pojmenované jsou podle 
tvarem připomínajícího sluneční korónu.

Virus způsobí kašel, dýchací potíže a horečku, u něko-
ho i bolest hlavy, svalů či bolest v krku. Může zapříčinit 
také zápal plic a selhání ledvin.

Člověk se může koronavirem nakazit, když přijde do 
kontaktu s kapénkami slin či hlenu od nakaženého.

Inkubační doba je jeden až dva týdny.

CO JE TO KORONAVIRUS
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ní nevyžadoval hospitalizaci,“ uvedla tehdy mluv-
čí Krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Město sehnalo roušky
Radnici se povedlo sehnat 5 tisíc chirurgických 
roušek. Za 150 tisíc korun je koupilo u firmy Medi-
lab ČR České Meziříčí. Prostředníkem byl starosta 
sousedního Náchoda Jan Birke. Roušky do Trutno-
va dorazily 17. března. Až do redakční uzávěrky 
našeho magazínu (30. března) to byla jediná várka 
roušek, kterou se povedlo sehnat. Radnice je roz-
dělila mezi zaměstnance městských organizací, 
lékaře i pracovníky aktuálně otevřených komerč-
ních prodejen. „Není to zadarmo, nepokryje to sice 
celkovou poptávku, ale alespoň něco se povedlo.  
Z vlády zatím žádné ochranné pomůcky nepřišly,“ 
prohlásil trutnovský starosta Ivan Adamec.

Už ne doporučení, ale příkaz
Co se dosud chápalo spíš jako doporučení, se ve 
středu 18. března stalo povinností. Vláda vyhlásila 
celostátně povinné nošení ochranných prostředků. 
Nařízení platilo až od půlnoci, ale hradecký hejt-
man Jiří Štěpán rozhodl, že v našem regionu opat-
ření platilo už od pravého poledne. „Od 12 hodin 
zakazuji na území Královéhradeckého kraje pohyb 
bez ústenek, respirátorů, šátků či jiných ochran-
ných prostředků na veřejnosti. Důsledně žádám 
všechny obyvatele, aby toto nařízení dodržovali  
a zakrývali si dýchací cesty. Jde nám o to, abychom 
ochránili sebe i ostatní kolem nás,“ řekl Jiří Štěpán.
Okamžitě začalo přibývat lidí, kteří si roušky šili 
sami, podomácku. A přibylo i dobrovolníků, kte-
ří je nešili jen pro sebe, ale rozdávali je ostatním. 
Mezi lidmi se zvedla další vlna solidarity. Nešlo 
jen o roušky. Například Lékárna U Řeky zařadila 
do svých služeb rozvoz léků pro seniory. Majitelka 
krkonošské Luční boudy Klára Sovová věnovala 
klientům Domu s pečovatelskou službou potra-
vinové balíčky. Další dobrovolníci se nabídli jako 
výpomoc pro donášku nákupů seniorům.

Speciální laboratoř
Trutnovská nemocnice se musela přizpůsobit kri-
tické situaci. Kromě běžných opatření vyhlášených 
pro zdravotnictví vybudovala provizorní odběro-
vé místo v mobilním stanu. Od pondělí 23. března 
v něm prováděla odběry pacientům s podezřením 
na nákazu koronavirem. Vyčlenila také speciální 

lůžka pro pacienty, kteří čekali na výsledek testu 
na Covid-19, a jejich stav vyžadoval hospitalizaci. 
Ve stejný den vláda rozhodla, že budou dál pla-
tit všechny zákazy a omezení, vydané jako sou-
část boje s koronavirovou nákazou. Až do středy  
1. dubna do 6 hodin ráno měl zůstat v platnos-
ti například zákaz volného pohybu lidí, zavřené 
měly být i restaurace a maloobchody s výjimkou 
potravin, lékáren či drogerií.

23. března 2020
Vláda prodloužila zákaz pohybu osob, uzavření restaurací, 
obchodů s výjimkou potravin, drogerií, lékáren a benzinek.

24. března 2020
Počet nakažených dosáhl 1394. Zemřeli další dva lidé. Lékaři 
současně ohlásili 10 vyléčených. 

25. března
Na veřejně dostupných místech je dovolený pohyb lidí maxi-
málně ve dvou. Nové nařízení platí do 1. dubna.

26. března
Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo omezení maloobchodní-
ho prodeje a prodeje služeb. Otevřít mohou například zámeč-
nictví, opravy zařízení nebo automyčky. V potravinách jsou 
naopak nově povinné rukavice.

30. března
Nákaze v Česku podlehlo 17 lidí. Na světě už má koronavi-
rus přes 30 tisíc obětí. Počet infikovaných v naší zemi se vy-
šplhal na 2837, v hradeckém kraji na 86 a na Trutnovsku na  
9. Vyléčených bylo v republice hlášeno 11. Čeští zdravotníci 
už provedli téměř 44 tisíc testů.

Camp

ČESKÁ REPUBLIKA
Trutnov | 6.7.-11.7.2020

OFICIÁLNÍ LETNÍ KEMP INTER ACADEMY
pro chlapce a děvčata od 5 do 17 let, 

pro hráče i brankáře pod vedením
trenérů akademie FC Internazionale Milano

#interAcademyCampCzechRepublic

info a přihlášky: 
camp@interacademy.cz  |  +420 736 180 260

www.interacademy.cz ...v létě 2020 opět v Trutnově!

 přidej se k nám a trénuj jako profík
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Prosinec 2019
V Číně se objevil nový koronavirus. Epicentrem bylo město 
Wu-chan s 11 miliony obyvateli. Odtud se virus začal šířit do 
dalších zemí.

24. ledna 2020
Francie ohlásila první nákazu koronavirem. O čtyři dny poz-
ději informuje o prvním nakaženém Německo. Brzy potvrdily 
nakažené i další evropské země, například Itálie, Velká Britá-
nie či Španělsko.

11. února 2020
Covid-19. Tak pojmenovala nový virus Světová zdravotnická 
organizace.  

1. března 2020
První tři nakažené nemocí Covid-19 oznámilo i Česko. Lidé 
se infikovali na severu Itálie. Za dva dny se potvrdilo, že se 
od nich nakazily dvě ženy, které s nimi byly v kontaktu. Vlá-
da zavedla první opatření, zakázala lety ze severní Itálie, Jižní 
Korey a Číny.

10. března 2020
Nemocných v ČR bylo hlášeno 63. Stát zakázal akce s účastí 
nad 100 lidí, návštěvy v nemocnicích či domovech seniorů.

11. března 2020
Vláda rozhodla o uzavření základních, středních, vyšších od-
borných škol a učilišť, a vysokých škol.

12. března 2020
Česko oznámilo 116 nakažených. Vláda vyhlásila stav nouze.

13. března 2020
Jsou zakázané akce s účastí nad 30 lidí, vstup na krytá spor-
toviště a do kulturních zařízení. Restaurace omezily provoz, 
končit musely ve 20 hodin. Češi vracející se z rizikových zemí 
museli do dvoutýdenní karantény.

14. března 2020
Vláda zavřela restaurace a obchody kromě potravin, droge-
rií, lékáren či čerpacích stanic. Zavedla kontroly na hranicích  
s Německem a Rakouskem, zakázala cestování do ciziny au-
tobusy a vlaky. 

16. března 2020
Začal platit zákaz volného pohybu lidí, a to s platností do 24. 
března. Ohlášeni jsou první tři vyléčení z koronavirové nákazy.

18. března 2020
Počet lidí s nemocí Covid-19 stoupnul na 560. 

19. března 2020
V platnost vstoupil zákaz vycházení bez roušky, náústku, šály, 
šátku nebo jiné ochrany úst a nosu.

21. března 2020
Nakažených bylo v Česku 1047.

22. března 2020
V Česku zemřel první nakažený koronavirem.
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Život v trutnovských ulic během karantény téměř zmizel život. Foto na stránce: Miloš Šálek

Obchody s potravinami zažívaly kvůli epidemii koronaviru žně.
Tiskové konference po jednání Bezpečnostní rady 
města přenášely Trutnovinky živě na Facebook. 

Na ZŠ Mládežnická se dočasně ubytovali vojáci, 
povolaní k ostraze hranic.

I Krakonoš na kašně dostal roušku,
ale jen pro focení naší titulky.

Roušky. Nosili je řidiči autobusů i cyklisté.
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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

Equilibria
•  opalovací přípravky  

s vysokým stupněm ochrany
•  garantovaná voděodolnost
•  extrakt z mořské „zlaté“ řasy Laminaria 

ochroleuca podporuje aktivní ochranu buněk 
před škodlivými vlivy slunečního záření

sleva
50    %

na druhý  
produkt

Při nákupu libovolného kosmetického produktu značky Equilibria získá držitel Karty výhod Dr.Max druhý 
libovolný produkt značky Equilibria se slevou 50 %. Nabídka platí od 1. do 30. 4. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Trutnov-Equilibria-03-2020-A6.indd   1 3/16/20   12:04 PM
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Nejvíc mi chybí svoboda pohybu
V červnu mu bude 69 let. Vzděláním je klinický mikrobiolog a v oboru, včetně aspirantského studia, pracuje 45 
let, v trutnovském zdravotnictví se pohybuje 39 let. Vedoucí Oddělení pro prevenci a kontrolu infekcí, epide-
miolog a hygienik v Oblastní nemocnici Trutnov Josef Scharfen se nepovažuje za žádného guru v problematice 
koronaviru, ale je tady mužem číslo 1. „Zvládnutí koronavirové pandemie vyžaduje týmovou spolupráci všech 
odborností v medicíně, od klinických oborů všech oblastí, zejména však intenzivní medicíny, po epidemiologii 
či molekulární mikrobiologii,“ tvrdí.

Na začátku našeho rozhovoru říká, že teoretické 
znalosti o viru určují strategii reakcí obyvatel  
i zdravotnického systému na probíhající pande-
mii. Hlavní roli však hraje intenzivní medicína, 
tj. v trutnovské nemocnici oddělení ARO, které 
bude v případě potřeby poskytovat intenzivní 
zdravotní péči a zachraňovat životy lidí se zá-

važnými projevy onemocnění Covid-19.

Máte strach z onemocnění nákazou?
Samozřejmě, že mám strach na základě znalostí  
o tom, jak pandemie probíhá ve světě. Kromě toho 
jsem už sám členem rizikové skupiny seniorů.

Vnímají lékaři hrozbu viru jinak?
Obecně se říká, že během studia medici psychic-
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ky prodělají každou chorobu, o které se učí. Zna-
lost problematiky neznamená zpupnost a ztrátu 
strachu. Protože jsme profesionálové, snažíme se 
čelit situaci odborným přístupem a dodržováním 
adekvátních bezpečnostních opatření. Na prvním 
místě je pacient. Pokud však zdravotníci onemoc-
ní, nebudou moci pomáhat pacientům s těžkým 
průběhem onemocnění, kteří jsou v ohrožení živo-
ta. Při poskytování léčby a při odběrech materiálu 
může být personál vystaven masivní náloži virové 
infekce, s jakou se běžně člověk mimo nemocnici 
nesetká. I když většina zdravotnického personálu 
není v rizikovém věku, může v případě nemo-
ci chybět v práci dva až šest týdnů, jednak kvůli 
svým případným obtížím, hlavně ale proto, aby 
neinfikoval další pacienty. Protože zásobování 
ochrannými pomůckami je zatím nedostatečné, 
prosím tímto všechny, kdo mají doma respirátory 

FFP3, aby je darovali trutnovské nemocnici těm, 
kteří jsou v první linii boje proti Covid-19. V běžné 
populaci je hlavním opatřením karanténa, rouška  
a pečlivá dezinfekce rukou.

Kdy jste poprvé zaregistroval informaci o Covid-19  
a co jste si říkal?
Se znepokojujícími informacemi, které jsem si teh-
dy v plném rozsahu uvědomil, jsem se poprvé set- 
kal v restauraci u Potrefené husy v Praze na Vino-
hradech, kde jsem seděl s kolegy MUDr. Jindrákem 
a MUDr. Hedlovou z Národního centra pro infekce 
spojené se zdravotní péčí ze Státního zdravotního 
ústavu v Praze. A co jsem si říkal? No, tě pic!

Odhadl jste správně, jak se koronavirus z Číny rozší-
ří, nebo jste se mýlil?
Neodhadl jsem vůbec nic, ani jsem se o to nepo-
koušel. To se prostě nedá, mít v hlavě všechny le-
tecké linky z Číny do celého světa.

V Trutnově jste školil personál nemocnice. Co jste 
zdůrazňoval?

Snažil jsem se vysvětlit podstatu ší-
ření viru SARS-CoV-19 v neimunní 
(naivní nebo panenské) populaci, a to, jak 
před infekcí chránit v nemocnici sebe, své paci-
enty a kolegy. Tedy hygienickou dezinfekcí rukou  
a správným používáním ochranných pomůcek.

V mediích a na sociálních sítích se vyjadřuje mnoho 
odborníků. Změnil jste díky nim na věc názor, nebo 
trváte na své pravdě?
Pravda je to nejdůležitější, co máme. Protože 
jev zásadě nepoznatelná, jenom se k ní ne-
ustále přibližujeme s tím, jak se prohlubuje 
naše poznání. V médiích a na sítích zazní-
vá mnoho názorů, ale málo pravdivých in-
formací podložených vědeckými studiemi. 
Pravdivé informace si musíme sami aktivně 
průběžně vyhledávat, protože se stále vyvíjejí. Jak 
říkal Dr. Koukolík: „Hlavním úkolem vědy je za-
bránit starým omylům.“ Snad se poučíme.

Odkud čerpáte další informace?
Mám dobré kontakty s řadou odborníků v medi-
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cíně. Velkým poučením jsou pro mě diskuse s pra-
covníky NRC-HAI ve Státním zdravotním ústavu 
v Praze. Velmi důležité informace pro odborníky  
i veřejnost jsou také na stránkách Státního zdra-
votního ústavu. Klíčová pro naši zemi je spoluprá-
ce s Evropským centrem pro kontrolu nemocí ve 
Stockholmu (ECDC), kde jsou aktuální informace  
a důležité dokumenty popisující aktuální praxi  
v léčbě a opatření proti Covid-19. Rovněž jsou 
důležité stránky Světové zdravotnické organizace 
(WHO). Samozřejmě všichni čerpáme z odborných 
publikací a své poznatky se snažíme šířit mezi léka-
ři v naší nemocnici a v nemocnicích holdingu.

S jakým nejzajímavějším názorem na Covid-19 jste 
se zatím setkal?
Pokud pominu hoaxy o původu viru, pak každá 
nová informace, která přispívá do mozaiky pozná-
ní o pandemii, je ta nejzajímavější.

Co říkáte na stávající opatření? Považujete osobně 
některá za zbytečná, jste pro volnější (např. nechat 
se nakazit, vyléčit, pak nám bude líp), nebo jste na-
opak pro tvrdší omezení?
Restrikce dělá z lidí stádo, zbavuje je svobody, ale 
je účinnou obranou proti explozivnímu šíření viru 
a rychlému vyčerpání zdravotnických kapacit. Ba-
gatelizaci situace a názor „nechme se promořit“ 
slyším nerad, protože je to neetické a také proto, že 
je mi skoro 69 let. Optimální postoj, podle mého ná-
zoru, je pokora a kombinace restrikcí s osobní od-
povědností. Čím více budeme osobně odpovědní 
za sebe i své blízké a lidi, s nimiž jsme v kontaktu, 
tím méně budou potřebná restriktivní opatření.

Jak jako lékař vnímáte statistická čísla nakažených, 
která se každým dnem mění a zvyšují? U laické ve-
řejnosti to může vyvolávat obavu…
Statistiky mohou samozřejmě být do určité míry 
zkreslené, protože zatím málo testujeme a nezná-
me objem bezpříznakové populace. Statistická čísla 
nakažených jsou však jediným dočasně pravdivým 
údajem, podle kterého můžeme plánovat opatření 
ve společnosti. Takže o nich je třeba pravdivě in-
formovat a brát je jako fakt. Pokud budou existovat 
jasná pravidla pro všechny a budou řádně argu-
mentačně podložena a vysvětlena, budou je obča-
né respektovat a budou se podle nich řídit, ne ze 
strachu před sankcemi, ale z vlastního přesvědčení.

Co byste poradil lidem, aby zůstali zdraví?
To už říkali staří Řekové - ve zdravém těle zdra-

vý duch. Platí to i naopak. Dodržovat karanténní 
opatření, nosit roušku tam, kde mohu ohrozit dru-
hé i sebe, jíst zdravou stravu a hodně se pohybo-
vat, zejména venku na zdravém vzduchu. Pokud 
nikdo není v dohledu, tak samozřejmě bez roušky, 
při cvičení doma větrat.

Máte představu, do jaké míry koronavirus ovlivní 
zdravotnictví do budoucna?
Budeme hledat lék a budeme se snažit vyrobit vak-
cínu. Už dnes byly vyvinuty metody k průkazu 
viru a ke zjištění imunitní odpovědi. Medicína se 
samozřejmě vyvíjí velmi rychle, nezávisle na ko-
ronavirové pandemii. Nikde ale není záruka, že se 
nebude podobná pandemie opakovat s jiným vi-
rem. Na druhé straně existují kvantitativně velmi 
významné smrtelné civilizační nemoci. Věda jistě 
bude hledat nová řešení, v žádném případě nás ale 
neochrání ostnaté dráty. Dnešní svět je tak propo-
jený, že bez vzájemné spolupráce všech států tyto 
globální problémy nelze řešit.

Jak si vydechnete, až koronavirová epidemie skončí? 
Co vám osobně nejvíc chybí?
Svoboda pohybu.

Čím byste na závěr našeho rozhovoru uklidnil čte-
náře Trutnovinek?
Mám velkou důvěru ve vedení trutnovské ne-
mocnice a ve všechny její zaměstnance na všech 
úrovních. Na vrcholu epidemie budou všichni  
v ohrožení onemocněním koronavirem. Většinou 
nespadají do rizikových skupin, ale pokud one-
mocní, nebudou moci léčit závažně probíhající in-
fekci u některých pacientů s Covid-19. Proto ještě 
jednou prosím všechny čtenáře, pokud mají doma 
respirátory FFP3, věnujte je personálu trutnovské 
nemocnice na pracovištích, kde budou přicházet 
do styku s masivním infekčním aerosolem. Na 
uklidnění čtenářů bych dodal: chovejte se odpo-
vědně k sobě i ostatním a pomáhejte těm, kteří 
to potřebují. Trutnovská nemocnice urychleně 
zavedla vyšetření na Covid-19, jako jediná v kraji 
kromě Fakultní nemocnice, což mimo jiné umož-
ňuje rychlejší kategorizaci hospitalizovaného pa-
cienta na infekčního či neinfekčního. Nemocnice 
zajišťuje v současnosti v maximálním možném 
rozsahu provoz akutní péče a podniká veškerá 
potřebná opatření k zajištění provozu v době vr-
cholící epidemie, kdy bude připravena 
rychle diagnostikovat a léčit pacienty 
se závažným průběhem Covid-19.
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Rouška, rouška a zase rouška
Asi to nikdy nespočítáme, ale bylo by to jistě zajímavé 
zjistit, kolik se v Trutnově ušije roušek po dobu pan-
demie. Proč se tohoto čísla nedopátráme, je zřejmé: 
Roušky dnes šijí všichni! Když se ukázalo, že vláda ne-
zajistila včas zásobování ochranných pomůcek dýcha-
cích cest, zvedla se v celé zemi neskutečná vlna soli-
darity a lidé si začali šít alespoň látkové roušky doma. 
A nešili jen pro sebe, ale pro všechny, kdo potřeboval.

V Trutnově takovou první větší vlaštovkou, která 
spustila šicí mánii, byla skupina dobrovolníků oko-
lo místostarosty Tomáše Eichlera. K nadšencům se 
přidaly a výrazně pomohly i dámy z oboru Barbora 
Petrů a Iveta Miky z Baja Design, Jana Hudcova, 
která vede oblíbenou Zašívárnu a Olga Lešáková  
z Látky Maroli. „Bára Petrů dokonce dala k dispozi-
ci svoji dílnu, kde probíhala větší část šicí přípravy  
i kompletace,“ uvedl Eichler. Vyrobili 700 roušek, 
které darovali místním organizacím, jako jsou do-
movy pro seniory, pečovatelská služba či charita.

Velký zájem vzbudila šicí dílna na zahrádce v „Ir-
ský“. Restaurace Nelly Kellys spojila síly s lidmi 
realitní kanceláře Reality TU a patnáct dobrovolní-
ků šilo roušky pro Trutnov bez nároku na výdě-
lek. „Restaurace poskytla zázemí, včetně stravy, 
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my jsme dali deset tisíc korun na látky, gumičky 
a šicí potřeby,“ sdělila Klára Špetlová, jednatelka 
Reality TU. Když den poté rozdávali lidem roušky 
zdarma, vytvořily se v centru města na výdejních 
místech dvě více než stometrové fronty.

V jedné stál například Nikolas Mandák. „Za začát-
ku jsem tu situaci s koronavirem házel za hlavu, ale 
teď už strach docela dostávám, jak se to rozšiřuje. 
Je to nepříjemné,“ uvedl mladík zahalený do šály. 
„Všechno je to takové narychlo. Ušít si roušku jsme 
nezkoušeli, protože s přítelkyní doma nemáme 
ani šicí prostředky, takže za tohle jsem velmi rád,“ 
prozradil druhý důvod, proč se postavil do fronty. 
„Doma máme jen roušky na jedno použití. Chtěla 
jsem bavlněné. Na šití jsem střevo, nepřišiju si ani 
knoflík, natož abych zvládla tohle, proto jsem tuto 
aktivitu velmi uvítala. Holky jsou šikovný,“ řekla 
Martina z Trutnova, která ocenila činnost dobro-
volníků i vhozením dobrovolného příspěvku. 

„Ačkoli roušky rozdáváme a nic za ně nechceme, 
přesto nám lidé přispívají dobrovolnými příspěv-
ky. Peníze, které zbydou, věnujeme na nějakou 
organizaci, charitu, prostě na potřebnou věc, aby-
chom šířili dobrý skutek dál,“ nechala se slyšet Klá-
ra Špetlová. V „Irský“ ale nešili jen pro veřejnost. 
Roušky putovaly i pro děti do trutnovské nemocni-

ce, azylových a dětských domovů či jiných podob-
ných institucí na Trutnovsku.

Při výrobě roušek se také ukázala nebývalá síla 
sociálních sítí. Právě jejich prostřednictvím si lidé 
sdělují svoje postřehy a organizují se ti, kteří se  
s nadšením pustili nejen do shánění materiálu, šití, 
ale i do jejich distribuce. I na redakční Facebook 
dorazilo několik zpráv o nabízené pomoci. Napří-
klad jsme takhle informovali o rozdávání roušek 
zdarma v Obchodním centru Alenka. O kousek 
vedle stojí ZŠ kpt. Jaroše a také tam vznikla školní 
manufaktura. „Prostě ten, kdo měl čas, náladu a 
možnosti, tak se přidal,“ sdělila paní učitelka Etela 
Felkerová, že v její sestavě šicích hrdinek nejsou jen 
kolegyně, ale i kuchařky, učitelky, asistentky.

Vyrábět nedostatkové roušky, které jsou nezbyt-
nou „zbraní“ v boji proti koronaviru, se rozhodly 
také ženy ve Vinotéce U Maxima na Kryblici. „Už 
jsme si myslely, že skončíme, ale poptávka je po-
řád, takže jedeme dál,“ prohlásila majitelka Moni-
ka Medková Vlčková. „Já nejsem manuálně zruč-

ná. Zkoušela jsem si to, ale ono se to nezdá. Je to 
dřina. Holky jsou ale schopné udělat roušku na 
počkání během pěti minut. Klobouk dolů a re-
spekt všem, co to umí,“ řekla. Například 300 
kusů roušek dodaly do nemocnice a naopak 
jim 100 metrů čtverečních látky daroval By-
tový textil Lentex z Bulharské ulice.

A těch míst, kde vznikaly podomácku vyrobené 
roušky, bylo v Trutnově nespočet. Jsou vlastně 
všude, kam se podíváte. Dobývají svět. Už teď mů-
žeme prohlásit, že rok 2020 bude nejlépe vystiho-
vat obraz lidí v různých typech roušek. Pošlete 
nám fotku s rouškou na redakce@trutnovinky.cz  
a v příštím magazínu ji zveřejníme.

…jako první roušky či ústenky použili na konci 
19. století doktoři během operací, aby předešli 
kontaminaci otevřené rány bakteriemi.

VÍTE ŽE…
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Šití roušek ve Vinotéce U Maxima na Kryblici (fotografie: 1 a 2).

Restaurace Nelly Kellys a Reality TU 
se také zapojily do výroby roušek zdarma (fotografie 3 až 8).

Základní škola kpt. Jaroše. 
Foto na stránce Miloš Šálek a Kateřina Svobodová.Cukrárna a Kavárna Promenáda.
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Kdy začne Uffo hrát? 
Věřím, že ještě v této sezóně

Pandemie koronaviru a kvůli ní vydaná opatření za-
sáhla i do života nejvýznamnější kulturní instituce  
v Trutnově, říká v rozhovoru ředitel Uffa Libor Kasík.

Rozhovor pořizujeme 25. března. Ještě stále platí 
zákaz volného pohybu osob a zákaz pořádání kultur-
ních a sportovních akcí. Jak to ovlivnilo tvorbu dub-
nového programu Uffa?
Nijak zvlášť, protože vznikl už před několika měsí-
ci. Ale na jeho realizaci to mělo dopad zásadní. De 
facto byl celý zrušen, některé akce jsou odloženy. 

V programu v Radničních listech 
avizujete pořady Uffa od druhé 
půlky dubna. S tím tedy mohou 
lidé počítat?
Bohužel ne. Dokud bude zá-
kaz, samozřejmě nic nebude. 
V době, kdy jsme dávali infor-
mace do Radničních listů, byla 

omezení platná do 25. března, a tudíž jsme ještě ne-
mohli vědět, zda bude možné v druhé půlce dubna 
hrát. A každopádně chceme začít hrát okamžitě, 
jak to bude možné. 

Kdy by se mohlo skutečně v Uffu hrát?
Věřím, že ještě v této sezoně. Pokud bereme vážně 
slova pana Prymuly, že děti půjdou do škol nejdřív 
v půlce května, tak to leccos naznačuje. Informace 
se ale mění denně, a my se podle toho musíme řídit. 
A to zatím znamená postupné rušení programu.

Jak to je se vstupným?
Za definitivně zrušené akce vstupné vracíme. Vra-
címe ho i těm, pro které není vhodný konkrétní 
náhradní termín. V těchto dnech z bezpečnostních 
důvodů v inforecepci Uffa nikdo není, ale jakmi-
le to bude možné, budeme pokračovat ve vracení 
vstupného, i v prodeji na nadcházející představení.

Denně přibývají různá opatření, omezení, zákazy či 
doporučení. Panuje nejistota. Ohrožuje to nějak celý 
zbytek aktuální kulturní sezóny 2019/2020?
Nejistota panuje velká, na všech frontách. Zároveň 
ale vnímám více než jindy jakousi sounáležitost  

KULTURA

a sílu našeho národa, takže jsem přes veškeré ne-
jistoty optimista. Jednak v tom, že tuto nelehkou  
a nejasnou situaci zvládneme a druhak, že ji zvlád-
neme v čase, který nás všechny nijak zásadně ne-
ohrozí. To v našem případě znamená, že budeme 
hrát ještě v této sezóně. Tomu věřím, to je reálné.

Bude letos festival nového cirkusu Cirk-UFF!?
Primární je bez diskuze bezpečnost. Té musíme 
dostát a dostojíme. Pevně ale věřím, že Cirk-UFF! 
rušit nebudeme. Jsou ale možné tři varianty. Buď 
proběhne tak, jak je plánován i v plánovaném čase, 
tedy od 1. do 7. června. Může se ale stát, že někte-
rá, pravděpodobně zahraniční, vystoupení bude-
me muset zrušit. A pak je ve hře varianta přesunu 
termínu festivalu. Na všech variantách pracujeme, 
rozhodnutí padnou v pravý čas, nejpozději v po-
lovině května. Věřím, že tou dobou budeme mít 
podstatné informace od vlády, ale i pokud ne, jistě 
budeme schopni najít optimální řešení.

Co bude hlavními lákadly 10. ročníku?
Připravili jsme spoustu zajímavostí. Namátkou 
premiéru novinky Cirku La Putyka. Nebo nejno-
vější show Out of Chaos australského souboru Gra-
vity & Other Myths, který trutnovští diváci milují 
a který je absolutní světovou špičkou. De facto ho 
tady můžeme mít jen proto, že festival Cirk-UFF!  
a Uffo členové souboru milují a že Trutnov ozna-
čují za svůj druhý domov. Také chystáme s Cirkem 
La Putyka a Australany koprodukci, ze které vyjde 
představení, s nímž mám velké plány. Téma ještě 
neprozradím, jen řeknu, že bude mít vztah k Trut-
novu, přitom má jednoznačně celonárodní rozměr, 
a to s přesahem do světa. Letos by měl být k vidění 
pro lidi takzvaný „work in progress“ a premiéra 
pak proběhne na Cirk-UFFu 2021. Pevně věřím, že 
se díky téhle show rozezní jméno našeho krásného 
města po celém světě. Je skvělé, že jsme na tento 
projekt získali dosud nejvíce peněz z ministerstva 
kultury i dalších zdrojů. Teď jde o to, dokázat to 
vše zrealizovat. Protože pokud to z nějakého důvo-
du nepůjde, o peníze na realizaci i o peníze z toho 
plynoucí přijdeme. Jsem přesvědčen, že to dáme  
a že to dobře dopadne. Stejně jako tato krize.
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V pondělí 16. března ještě nebylo státem přikázané nosit roušku, ústenku nebo šátek, přesto se už po 
Trutnově pohybovali první lidé s rouškami. Na tiskové konferenci po jednání zdejší Bezpečnostní rady 
ale ještě radní hovořili k novinářům bez roušek. Kvůli sounáležitosti s ostatními. „Kdybych měl roušky 
pro naše zaměstnance, pro rizikové skupiny občanů v první linii, tak si i já sám rád roušku vezmu. Ale 
pokud je nemají naši občané, tak mi nepřipadá úplně férové, abych tady za každou cenu ukazoval, že my ty 
roušky máme,“ prohlásil tehdy trutnovský starosta Ivan Adamec. Teprve od následujícího dne, kdy do města 
dorazila první zásilka pěti tisíc jednorázových roušek, i on začal chodit s rouškou. Nejprve používal jednorázo-
vou, když jsme v úterý 24. března pořizovali toto interview, chránil si ústa a nos látkovou.

Jaká rouška vám vyhovuje víc?
Látková. Je to samozřejmě domácí výroba, zařídila 
to manželka. Roušek mám víc, někdy použiji i jed-
norázové roušky, ale nejradši si nasazuji látkové. 

Kdy jste si poprvé uvědomil, že s koronavirem budou 
problémy i u nás?
První informace o koronaviru jsem vnímal už na 
konci loňského roku, ale že situace nebude úplně 
jednoduchá, jsem si začal uvědomovat až v prů-
běhu února. Když se nákaza objevila i v okolních 
zemích, dalo se předpokládat, že se tomu jako re-

STAROSTA

publika neubráníme. Naplno jsem si to uvědomil  
v neděli 1. března, když oznámili, že máme v Čes-
ku prvního nakaženého. To jsem si říkal: Je zle, je 
to tady!

Bylo to rychlé. Za čtyři týdny má Česko přes 2 tisíce 
nakažených a 11 mrtvých. Překvapilo vás to?
Rychlé zvyšování počtu lidí s koronavirem překva-
pilo asi všechny. Nejsem odborník na epidemie, 
ale od druhé světové války se náš stát s tak vážnou 
situací nesetkal. Máme tu nouzový stav... nikdo  
z nás s něčím takovým nemá zkušenosti. Jsem ale 

přesvědčený, že i přesto se některé věci mohly dě-
lat rychleji. Vláda a ministr zdravotnictví museli 
mít informace o tom, že šíření nemoci ve světě je 
rychlé. Nebyly téměř žádné ochranné pomůcky  
v našich státních rezervách, zásobování zdravot-
nickým materiálem vázne, což je největší problém. 
Naštěstí si Trutnované vyrobili vlastní roušky. 
Díky aktivitě lidí a dobrovolníků se povedlo téměř 
všechny naše občany orouškovat.

Ochranné pomůcky stále chybí. Cítíte se kvůli tomu 
jako starosta pod tlakem?
Není to komfortní situace. Lidé by si roušky rádi 
koupili, ale nemají kde. Naštěstí se nám podařilo 
z nakoupených 5 tisíc roušek zásobit aspoň lidi  
v první linii, tedy zdravotníky, hasiče, policisty, 
pracovníky sociálních služeb a prodavačky v ně-
kterých obchodech.

Jak vnímáte vlnu solidarity, která se mezi lidmi 
zvedla? Někteří šili roušky, nebo ochranné obliče-
jové štíty, jiní rozváželi nákupy seniorům, další se 
nabízeli jako dobrovolníci...
Jsem z toho nadšený. Je dobře, když se společ-
nost v takové situaci umí semknout. Jsem rád, že 
v Trutnově máme řadu aktivních lidí, kteří když 

mohou, tak pomáhají. Tímto bych jim za to chtěl 
poděkovat! Nejde přitom o to, kdo toho kolik 
udělá, ale že vůbec má snahu pomoct. Vel-
ké poděkování ale patří i lidem v první linii  
a také všem občanům, kteří zodpovědně re-
spektují všechna přijatá opatření.

Prohlásil jste, že někteří obchodníci vám nabí-
zeli předražené ochranné pomůcky. Rozčílilo vás 

hodně, že se snaží na epidemii a nouzovém stavu 
vydělat?
Samozřejmě. Není přece možné kupovat napří-
klad jednorázové roušky za padesát nebo do-
konce sedmdesát korun, když jejich výrobní ná-
klady jsou pár korun. Nemohu to nazvat jinak, 
než šmelina. Zdravotní pomůcky by v době krize 
neměly být komoditou, která slouží ke zbohatnutí 
obchodníků.

Někteří lidé o současném stavu mluví jako o válce. 
Je to správné označení?
Ne v tom pravém smyslu. Ano, přeneseně ře-
čeno, válčíme s epidemií, ale skutečná válka to 
přece není. Je to boj o zdraví našich spoluobčanů,  
a musíme pro to něco udělat. Když se podíváme 
do historie lidstva, byly přece i daleko horší věci.

V březnu jste musel coby starosta vydat několik zá-
kazů. Jak složité to pro vás bylo?
Příjemné to není, to je jasné. Na druhou stranu, 
některá naše opatření jen povinně kopírovala naří-
zení vlády. Neměli jsme jinou možnost. Například 
ale některá sportoviště jsme zavřeli dřív, než to na-
řídila vláda. Podle nás to bylo správné rozhodnutí.

Jak hodně to omezilo vás osobně?
Hodně, například v sobotu 21. března jsem měl še-
desátiny. A kvůli krizovým opatřením jsem je sla-
vil doma a pouze s manželkou. Samozřejmě mám 
také řadu koníčků, které to poznamenalo. Napří-
klad nemůžu na letiště, takže jsem doma, ale aspoň 
stavím model letadla. Taky mi chybí koncerty nebo 
divadla. Ale nedá se nic dělat, teď ta omezení mu-
síme snášet a vydržet. Čím budeme nyní trpělivěj-
ší, tím je větší šance, že z toho budeme dřív venku.

Někteří lidé se bojí, že až se vyřeší koronavir, budou 
jiné problémy. Souhlasíte?
Určitě nás nečeká jednoduché období. Bude potře-
ba znovu nastartovat některé obory podnikání. Bu-
deme muset řešit podnikatele, kteří jsou v nájmu 
v městských domech a díky krizovým opatřením 
se dostali do horší ekonomické situace. U nich plá-
nujeme prominutí nájmu nebo možnost odkladu 
splácení nájemného o tři měsíce. Na druhé straně 
bude mít určitě nižší výnos z příjmu sdílených 
daní, takže možná budeme muset jako město ome-
zit nebo posunout některé investice. Nevíme také, 
jestli se třeba díky krizi nedostanou do finančních 
potíží nájemníci městských bytů. Budeme ale mu-
set udělat vše pro to, aby těch ztrát bylo co nejmé-
ně. Zvažujeme proto i další úlevy.

Velkou aktuální investicí je moderniza-
ce koupaliště. Tu dokončíte?
Musíme! Pokud se naplní předpověď 
epidemiologa Romana Prymuly, že se 
v létě na zahraniční dovolené cestovat 
nebude, tak ho budeme nutně potřebovat.

Kdy se vám osobně uleví?
Až skončí mimořádná opatření a budeme se moc 
volně pohybovat. Někdy ty kulatiny oslavit mu-
sím. Doufám, že se mi to povede ještě letos. Ale 
nejdůležitější je, abychom byli všichni zdraví. Bez 
zdraví nejde dělat nic. Proto prosím, vydržme 
to, chovejme se dále dle nastavených pravi-
del karanténního režimu a nepochybuji  
o tom, že vše společně zvládneme.

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Nejdůležitější je, abychom byli 
všichni zdraví 
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V době pandemie koronaviru se skutečně ocitly  
v první linii. Bez nadsázky. Coby zdravotnice totiž 

v mobilním stanu trutnovské nemocnice odebíra-
ly vzorky pacientům s podezřením na Covid-19. Ve 

speciálních ochranných oblecích musely vydržet čtyři 
hodiny, během kterých prováděly důležité stěry. Od 
pacientů přitom byly chvílemi vzdálené jen pár centi-
metrů. Zdravotní sestra Michaela Suková a brigádni-
ce - studentka Karolína Matějů. 

Měly jste obavy z možné nákazy? 
Michaela: Nemám strach. Byla jsem z toho nervóz-
ní, dokud jsem byla doma a připravovala se na to, 
že nastane moment, kdy sem půjdu. Ale když už 
jsem tady a už to fyzicky dělám, tak jsem v pohodě. 
Karolína: Mám to podobně. Ochraně, kterou mám 
na sobě věřím natolik, že se ani nebojím, že bych se 
mohla nakazit. 

Přihlásily jste se na práci v odběrovém stanu dob-
rovolně? 
Michaela: Jsem zaměstnancem nemocnice, pracuji 
na ortopedické ambulanci, která je v současné době 
pro neakutní stavy uzavřená. Oslovila mě vrchní 

TESTOVÁNÍ COVID-19

sestra s tím, že budu přeřazená na oddělení dočas-
né hospitalizace. Nic jsem proti tomu nenamítala. 
Karolína: Já se přihlásila dobrovolně. Ještě studuji 
a když teď nemáme školu, řekla jsem si, že můžu 
pomoci v nemocnici. 

Co na vaši novou práci říkali doma? 
Michaela: Mám doma dvě malé děti a manžela, kte-
rý byl ze začátku proti. Na školení nás ale ujistili, že 
dostaneme velmi dobré ochranné pomůcky. Větší 
riziko nákazy máme v obchodě při nákupu než  
u těchto odběrů. Doma jsme si to vysvětlili, takže 
nakonec s tím manžel už problém nemá. 
Karolína: Rodiče mě sice podpořili s tím, že je to 
moje budoucí povolání, ale nebyli z toho nadšení. 
I když je riziko nákazy minimální, bojí se, ale re-
spektují moje rozhodnutí. 

Speciální obleky vás určitě dobře chrání, ale nevypa-
dají zrovna moc pohodlně... 
Michaela: Ty čtyři hodiny pro mě byly snesitelné. 
Pokud bych v tom ale měla být osm hodin, tak už 
si to představit neumím, bez 
toalety, bez pití. 

Karolína: Během odběrů jsme se z toho nemohly 
svléknout, brýle a respirátor mě tlačily, ale čtyři 
hodiny se to dalo zvládnout bez problémů. 

Podle jakých pravidel stěry probíhaly? 
Michaela: Strážníci u vjezdu měli od hygieniků  
a lékařů seznam objednaných pacientů. Oni ově-
řovali jejich totožnost. Další postup už byl na nás. 
Mohly jsme se střídat, ale zvolily jsme metodu 
spolupráce, kdy jsme byly na místě celou dobu 
obě. Jedna z nás odebírala výtěr z nosu a druhá 
popisovala zkumavku a otevírala ji pro vlože-
ní výtěrovky. Stejně pak probíhal i výtěr z krku. 
Zkumavky jsme uchovávaly v ledničce. Chodil si 
pro ně personál z laboratoře.
 
Jakou náladu měli pacienti? Museli jste je při vyšet-
ření uklidňovat?
Michaela: To bylo pro mě největší překvapení. 
Myslela jsem si, že ti lidé budou vystresovaní, ale 
oni byli velmi milí. Více než o sebe měli strach  
o nás. Přáli nám, abychom to zvládli a nenakazili 
se. Měli s námi soucit, podporovali nás. 
Karolína: I mě to hodně překvapilo, lidé byli sku-
tečně milí a vstřícní, za což jsme samozřejmě rády. 

A co odběry u dětí? 
Michaela: Byla to samozřejmě horší práce než  
s dospělými. Měli jsme tam například jednoho 
chlapečka, který se bál, cukal hlavou, ale s pomocí 
rodičů jsme to zvládli. 
Karolína: Výtěr je nepříjemný i dospělým. A když 
dítě vidí, že rodič výtěr hůře snáší, vystraší ho to. 
Proto je lepší vyšetřovat nejdříve děti a až pak ro-
diče. Pro děti je to tak určitě méně stresující. 

V čem je výtěr na Covid-19 jiný než běžné výtěry, na 
které jsme zvyklí? 
Karolína: Při výtěru na Covid-19 je třeba setřít i kou-

Improvizované odběrové místo pro pacienty s pode-
zřením na nákazu koronavirem bylo v Trutnově ote-
vřené 23. března 2020. Určené bylo pouze těm, které 
na vyšetření po telefonické konzultaci poslali lékaři 
nebo hygienici. 

Jeho provoz byl rychlý a přehledný. Pacient najel 
vlastní autem do stanu a skrz stažené okénko mu 
proškolené zdravotnice ve speciálních ochranných 
oblecích odebraly z úst a krku vzorky sliznice. Pak 
odjel zpět do domácí karantény. O výsledku vyšetření 
byl informován telefonicky.

Odběrové místo bylo umístěné na okraji nemocnič-
ního areálu, takže pacienti nemohli přijít do kontaktu  
s dalšími pacienty nebo personálem nemocnice. Neo-
hrozili ani trasy záchranných složek a zásobování. Do 
stanu lidé najeli přímo z ulice Marie Majerové. Měst-
ská policie kvůli tomu dočasně na místě provedla ně-
kolik změn v dopravě. 

Trutnovská laboratoř se stala druhou zprovozněnou 
v Královéhradeckém kraji. První vznikla už dříve ve 
Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Denní kapacita 
byla v počátku pro Trutnov nastavena na zhruba pa-
desát vzorků. 

Ve zdejší nemocnici bylo k 29. březnu otestováno oko-
lo stovky lidí z celého kraje, z toho devět pozitivně.

ODBĚROVÝ STAN V TRUTNOVĚ

sek sliznice, vyšetření je tedy poměrně nepříjemné. 
Je to hlavně z toho důvodu, že chceme eliminovat 
chybu, která by vznikla špatným nebo nedostateč-
ným odběrem.

Riziko nákazy? 
Větší je při nákupu než u odběrů

PAVEL CAJTHAML, LUCIE CHYTILOVÁ
FOTO: MILOŠ ŠÁLEK
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MICHAL BOGÁŇ, LUCIE CHYTILOVÁ,
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Když se lékaři v Číně pustili do boje s koronavirem, tak pořád doufala, že žijeme v dobré zóně a tato nemoc se 
nás nedotkne. „Když se pak ale objevila v Itálii, všichni jsme už věděli, že je to průšvih a nevyhneme se tomu,“ 
změnila názor Pavla Jeřábková z trutnovské nemocnice, kde slouží jako sestra pro prevenci a kontrolu infekcí, 
a teď zde využívá znalosti, o kterých si nikdy nemyslela, že je využije v praxi.

Je to právě ona, kdo nastavuje režimová opatření 
pro celý personál nemocnice a zaměstnance školí, 
jak se v situacích, které s příchodem infekce na-
staly, mají chovat. „Opravdu vážně řešit jsme to 
začali asi na přelomu února a března. Jaká budou 
opatření? Kde bude odběrové místo? Co budeme 
dělat, když k nám přijdou lidé s podezřením na 
koronavir? Kam je dávat? Koho volat? Co vyšet-
řovat?“ líčila 37letá sestra, která do místní ne-
mocnice nastoupila hned po škole. Má za sebou 
pětiletou praxi na chirurgickém oddělení a nyní 
je necelé tři roky na současné pozici. Na tu, než 
nastoupila, prošla si kurzem pořádaným Národ-
ním referenčním centrem pro infekce spojené se 
zdravotní péčí.

V tuto chvíli už jsou v nemocnici proškoleny desít-
ky lidí a postupně se doškolují další zaměstnanci  
a dobrovolníci, kteří sem chodí vypomáhat, aby 
byli připraveni pracovat s pacienty, u kterých je po-
dezření na Covid-19. „Speciálně se zaměřujeme na 
správné svlékání ochranných pomůcek, aby nedo-
šlo k přenosu případné infekce,“ sdělila Pavla Jeřáb-

ková, na co se klade při školení největší důraz. 
Pokyny několikrát do týdne také dostává 

od MUDr. Vlastimila Jindráka z Národní-

ho referenčního centra a také Státního zdravotního 
ústavu. „Tyto postupy implementujeme do našich 
podmínek. Jsem spokojená, jak to máme nastavené  
a čekáme, co přijde,“ dodala.

Šířící se epidemie samozřejmě ovlivnila nejen 
chod nemocnice, ale zajisté změnila taky náladu 
jejího personálu. „To asi máte pravdu. Lidé se víc 
bojí, ale i zdravotníci mají strach. Máme strach  
o sebe, svoje rodiny, blízké, kamarády… Ale že by 
vyloženě někdo řekl, že do té práce nepůjde, s tím 
jsem se nesetkala,“ poznamenala sestra. A jak se 
říká, že vždy na něčem špatném se dá najít něco 
dobrého, tak tento výjimečný stav podle ní způ-
sobil, že si všichni v práci více rozumí a každý se 
snaží vyjít maximálně vstříc. „I obyčejný úsměv  
v tuto chvíli zahřeje a potěší, opravdu jsou to ma-
ličkosti,“ svěřila se.

Jak její současnou úlohu v nemocnici vnímá její 
rodina? „Zvýšené riziko nepociťují. Manžel se ale 
musel proměnit v uklízečku, kuchařku, učitelku, 
družinářku… zastává roli několika lidí, protože 
zůstal naštěstí doma s dětmi,“ prozradila mamin-
ka malých školáků, kteří navštěvují první stupeň 
základky. „Já se tak můžu soustředit na svoji práci. 
Domů se teď jezdím spíše jen umýt a vyspat, ale 
díky tomu, že mám doma podporu, je to dobré,“ 
uzavřela Pavla Jeřábková.

I obyčejný 
úsměv 
teď potěší

ZDRAVOTNÍ SESTRA STRÁŽNÍK

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Prohřešky se nejdřív snažíme 
řešit domluvou

Městská policie a nasazování botiček nebo měření 
rychlosti? Zapomeňte! Aktuálně existují jiné priority. 
„Absolutní přednost mají nyní opatření a věci, týkající 
se pandemie koronaviru,“ upozorňuje devětadvaceti-
letý trutnovský strážník Vojtěch Hubka. 

V plné výzbroji a výstroji jsme ho zastihli jako hlíd-
ku u odběrového stanu pro pacienty s podezřením 
na Covid-19. Na ústech měl roušku, přes obličej ješ-
tě navíc plexisklový štít. „Sloužit v roušce zrovna 
moc příjemné není. Ochranný štít se mlží, hůř se 
mi v tom dýchá, nemůžu se kvůli tomu moc hýbat. 
Ani řídit auto v tom není moc příjemné,“ přiznává.

Mimořádná doba totálně změnila pracovní náplň 
městské policie. Zejména doprava ustoupila do po-
zadí, strážníci řeší jen nejzávažnější přestupky ane-
bo vyjíždějí na oznámení občanů. Hlavním úkolem 
se stalo hlídání opatření souvisejících se šířením 
koronaviru. Dohlížet bylo potřeba jak na státem 
uzavřené restaurace či obchody, tak i sportoviště 
nebo dětská hřiště, které uzavřelo město. A také na 
dodržování povinného nošení roušek.

„Nějakou dobu se prohřešky proti těmto opatře-
ním daly řešit domluvou. Bohužel, někteří lidi 
to ignorovali a nebo se dokonce chovali aro-
gantně. Takže se muselo přitvrdit, a když 
někdo neuposlechne naší výzvy, dostane 
pokutu,“ zdůrazňuje. Jinak se ale trutno-
vští strážníci snažili vyjít s hříšníky po 
dobrém. „Snažíme se vysvětlovat situ-
aci, připomínat platná opatření a slušně 
žádat o dodržování. Lidem bez domova 
jsme dali naše roušky, pokud tvrdili, že 
nemají žádné vlastní,“ říká.

Také strážníci osobně se snaží ma-
ximálně dodržovat příkazy a do-
poručení hygieniků. „Například 
od lidí si udržujeme odstup dva 
metry. A také do práce chodíme 
o půl hodiny dřív, abychom se včas 
převlékli do uniforem, a opustili služebnu dřív, 
než se vrátí z terénu předchozí směna,“ vysvětluje.

Nejen oddělenými směnami se stráž-
níci snaží vyhnout případnému 

šíření nákazy. Dezinfikují slu-
žební auta, pomůcky, všech-

no vybavení. Snaží se, aby 
i kontakt mezi nimi byl co 
nejmenší. „Je to pro nás 
nové, nejsme na to zvyk-
lí, ale chránit se musíme. 
Kdyby se to mezi nás do-

stalo, mohlo by to poslat do 
karantény celou městskou 

policii. A to nechceme dopus-
tit,“ hlásí. 

Vzápětí ale připomene, že i strážník je jen člověk. 
„Jako každý i my máme vlastní rodiny, které rov-
něž musíme před nákazou chránit. Takže se prostě 
chráníme, co nejvíc to jde. I když to není moc po-
hodlné, musíme to přetrpět a vydržet. Věřím, že to 
zvládneme,“ dodává Vojtěch Hubka.
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Žena v první linii. Tak dnes lze bez sebemenší nad-
sázky můžeme označit i Alenu Hájkovou z Trutnova. 
Pracuje totiž v prodejně potravin Coop na Kryblici. 
„Rozhodně to tak ale nevnímám a nemyslím si, že tak 
riskuji. Třeba lékaři jsou na tom podle mě hůře, ale 
možná, že ti jsou zase lépe chráněni,“ uvažuje 48letá 
zástupkyně vedoucího, která se pohybuje po celém 
obchodě a když je potřeba usedá i za kasu.

Pravda je ta, že prodavačky (či prodavači) jsou 
první na ráně, pokud mezi ně dorazí někdo in-
fikovaný. Denně se dostávají do kontaktu nej-
méně se stovkami lidí. „Právě to mi trošku vadí, 
že občas je v obchodě fakt hodně lidí. Vzhledem  
k tomu, jaká jsou všude opatření, respektive je 
snaha, aby byla, a potom je v obchodě taková kon-
centrace lidí,“ vypravuje, že v tu chvíli jí to přijde 
trošku rozporuplné.

Párkrát se stalo, že zákazníky v prodejně museli 
upozornit, aby dodržovali odstupy, a co hlavně li-
dem ze začátku připomínali, aby nosili roušky. „To 
bylo potřeba,“ zdůrazňuje Hájková. Hned ale do-
dává, že jinak se nakupující veřejnost celkem snaží 
sama sebe chránit. Žádný konflikt v obchodě řešit 
nemuseli. Naopak v době krize se chování lidí prý 
změnilo k lepšímu. „Jsou teď takoví hodnější,“ líčí 
s úsměvem, že ubylo nespokojených zákazníků.

PRODAVAČKA

Jako na Vánoce, ale je to jiné
„Tímto bych chtěla moc poděkovat všem těm, kteří 
nám donesli roušky v té první chvíli, kdy jich byl 
nedostatek a my jsme čekali, až nám něco dodají, 
velmi nám tím pomohli,“ pronesla za celý personál 
prodejny. Jestli se bojí? Odpovídá, že ano a tvrdí, že 
strach mají všichni. I ti, co říkají, že ho nemají. „My-
slím, že pro lidstvo je to katastrofa. Možná, že si to 
maluju až moc černě, ale já to opravdu vidím jako 
velké neviditelné zlo,“ říká o nemoci Covid-19.

Když na naše území dorazila její první vlna hroz-
by, tak to podle ní do každodenní rutiny v obchodě 
vneslo strašné ticho. „Jsme tady spíš lidé středního 
věku a starší ročníky, a je obdivuhodné, že nikdo  
z nás té panice nepodlehl,“ povídá pyšně. To už se 
ale tak nedalo říct o některých zákaznících, kteří 
ve snaze udělat si zásoby na horší časy začali brát 
markety útokem. „Samozřejmě jsme to pocítili, při-
byla práce a najednou jsme fakt neměli mouku, což 
nikdo nechápal,“ usmívá se žena, která v prodejně 
na Kryblici pracuje čtvrtým rokem.

Podobné „nálety“ obyvatelstva na regály jí připo-
mněly období Vánoc nebo jakýkoliv svátek, kdy 
lidé nakupují, protože je pak zavřeno. „Teď je to ale 
jiné v tom, že je to zastíněné tou situací, která nasta-
la. Těším se, až to opadne. Nevím, co bych dala za 
to, aby se s tím svět co nejrychleji vypořádal,“ přeje 
si brzký konec pandemie. Sama si je však vědoma, 
že to zřejmě ještě nějaký čas potrvá.
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Roušky nám nevadí, 
jsme zvyklí

Zatímco většině lidí vnesla pandemie Covid-19 do života nevídané 
změny, pro hasiče jako kdyby se téměř nic nezměnilo. I když, jak se to 
vezme. Svým způsobem totiž mají i mimo službu mnohem přísnější 
režim než většina z nás.

Nouzový stav se do hasičské práce promítl specifickým způsobem. 
V první řadě hasiče zavřel v práci. Když jsou ve službě, nesmí ani 
na vteřinu mimo areál. Výjimkou je jedině výjezd. „Například při 
fyzické přípravě jsme dřív mohli jít do tělocvičny, nebo si venku 
zaběhat. To teď nesmíme. Musíme si vystačit s vlastní posilovnou 
nebo lezeckou stěnou,“ říká trutnovský hasič Robert Gottwald.

Aby se případná virová nákaza nemohla ne-
kontrolovaně šířit mezi hasiči, nesmějí se po-
tkat ani při střídání směn. „Než jedna směna 
skončí, perfektně všechno vyčistí, vypucuje 
celý barák, odenzinfikuje například kliky  
u dveří, nebo volanty v autech. 
Když má hotovo, opustí stanici, 
aniž by se potkala s nastupující 

směnou, která už se mezitím sešla v jiné místnos-
ti.“ vysvětluje Gottwald.

Zachovat akceschopnost sboru má také dělený počet 
lidí v jedné směně. Místo standardních dvanácti je na 
služebně jen osm lidí, další čtyři mají pohotovost doma. „Takhle 
to mají všechny tři směny, Kdyby nedej Bože jedna směna kvůli 
nákaze padla nebo musela do karantény, tak z hasičů v domácí 
pohotovosti se může složit jedna nová směna,“ popisuje. 

Roušky v hasičárně ještě v březnu hasiči nosit nemuseli, ale v autě 
při výjezdu už byli v rouškách. „Zatímco pro lidi je to něco výji-
mečného, nám to zas tolik nevadí, jsme na něco podobného zvyk-
lí,“ přiznává. Co tedy hasičům vlastně chybí? Například to, že 
kvůli nouzovému stavu nemohou ve svém volnu vycházet mimo 
byt. Jsou ve speciálním režimu, všechny vedlejší činnosti mají nyní 
zakázané. Snaží se také nikam nechodit, nenakazit se. „Takže u mě 
doma teď chodí nakupovat děti,“ směje se Gottwald. 

Nejvíc hasičům ale vadí, že nemůžou pomáhat. Lidé se totiž  
v nouzovém stavu umravnili, počet výjezdů výrazně klesl. „Dřív 
jsme měli běžně tři nebo čtyři výjezdy za směnu. Teď se klidně 
stane, že třeba dvě směny po sobě nemají výjezd,“  říká Robert 
Gottwald. Na druhou stranu ale připouští, že Češi v krizi ukázali 
tu lepší stránku. „Semkli se, disciplína je dobrá,“ dodává.

HASIČ
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Balíčky na pozvednutí nálady
Šíření koranoviru vyvolává strach, ale i vlnu solidarity. 
Lidé si pomáhají navzájem nebo sami od sebe nabí-
zejí různou formu pomoci. Jako třeba Klára Sovová  
z Luční boudy, která se rozhodla zpříjemnit život oby-
vatelům pečovatelského domu v Dělnické ulici v Trut-
nově tím, že jim doručila dárkové balíčky.

„Jsou to balíčky na povzbuzení dobré nálady, 
protože si myslím, že při těchto současných opat-
řeních tady musí být seniorům poměrně smutno, 
když je nemohou navštívit jejich děti a vnoučata,“ 
sdělila podnikatelka z hor, co ji přivedlo na myš-
lenku v době „koronavirové“ obdarovat nejohro-
ženější skupinu v populaci. „Říká se, že nálada je 
půl zdraví, tak jim přeji, aby se měli dobře a dou-
fám, že je ten virus mine,“ dodala.

Když s nápadem oslovila ředitele Pečovatelské 
služby Trutnov Romana Bélu, tak ten samozřejmě 
neprotestoval. „Jsem strašně rád, že paní Sovová 
připravila takovéto balíčky. Je vidět, že jsou udě-
lané tak, že se nad nimi přemýšlelo, když se chys-
taly,“ velmi kvitoval tento dobrosrdečný počin. 
Nestává se to prý často, že by dostávali podobné 
balíčky. „Teď se ale objevují i další lidé, kterým si-
tuace není lhostejná. Je to velmi milé a je vidět, že 
lidé nejsou sobci a myslí i na ostatní,“ potěšilo Bélu.

POMOC SENIORŮM

V balíčku byla rouška, která je dnes nedostatko-
vým zbožím a potřebuje ji každý. Čerstvý koláč, 
ráno vytažený z pece. Hrací karty na zabavení 
a jeden „lahváč“ polotmavé dvanáctky Paroháče  
z malého pivovaru na Luční boudě. Na této proslu-
lé krkonošské chatě personál vytvořil pro seniory 
padesát balíčků. Když se však prý akce osvědčí  
a bude zájem, vyrobí klidně další.

„Je nás hodně, logisticky to pro nás nebylo těžké 
zvládnout,“ prohlásila Klára Sovová, která ovšem 
neobdarovala jen klienty pečovatelského domu. 
Přepravky s pivem a koláči dostali i vojáci, kteří 
jsou ubytovaní v Trutnově, pomáhají hlídat hrani-
ce a do „pečovateláku“ si jezdí prát prádlo.
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Někdy jsme jediné spojení 
se světem

Pečovatelská služba Trutnov se běžně stará o téměř čtyři stovky klientů. V době pandemie korona-
viru ale pečovatelkám přibyli ještě další senioři, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by jim pomohl 

například s nákupem základních potravin, hygienických prostředků nebo dovozem léků. „Díky 
tomu nám práce přibyla, i ubyla,“ říká pečovatelka Kateřina Šilhánová.

Co se u vás v době pandemie nejvíc změnilo?
Nakupujeme a zařizujeme pochůzky i pro lidi, kte-
ří nejsou běžně našimi klienty. Běžnou pracovní 
náplň u stálých klientů jsme omezili jen na nutné 
úkony, jako jsou osobní hygiena, příprava nebo po-
dání jídla a pití, donáška oběda, nebo nákupy.

Jak se vám pracuje v rouškách? Omezuje to víc vás, 
nebo seniory?
Omezuje to víc nás. Špatně se nám v nich dýchá 
a mluví. Problém to způsobuje u nedoslýchavých 
klientů. Dosud měli možnost nám odezírat za rtů. 
Teď je komunikace s nimi daleko horší. A zvýše-
ným hlasem to neukřičíme. 

Bavíte se s klienty o koronaviru a zákazech? Snažíte 
se je rozveselit?
Ke klientům máme vždycky pozitivní přístup  
a vždycky se snažíme je pozitivně naladit. V mnoha 
případech jsme jejich jediným spojením s okolním 
světem. Samozřejmě, že se s nimi o aktuální situaci 
bavíme. Chválí nás, ale také třeba oceňují i nový 
televizní program ČT3, který pro seniory spustila 
Česká televize. Z toho jsou doslova nadšení!

S kolika seniory se denně potkáte?
Zvládneme jich v průměru zhruba do deseti 
denně. Ale třeba obědové služby to mají jinak.

Co se ještě kvůli pandemii na vaší práci změnilo?
Je to zhruba stejné, akorát jsme si klienty roz-
dělili podle spádových oblastí. A to z důvodu, 
abychom se spolu jako pečovatelky nemíchaly 
a zabránily při případné nákazy karanténě celé 
pečovatelské služby. Dřív měla pečovatelka při 
víkendové nebo odpolední službě záběr od Poříčí 
až na Zelenou louku. Teď si držíme jen spádové 
oblasti, nemícháme se, nestýkáme se. Důležité je, 
že za poslední rok se u nás celkově změnilo fun-
gování systému řízení, výsledkem je lepší koor-
dinace.

Jakou máte Vy osobně náladu?
Jsem ráda, že se dostanu domů a nemusím nikam 
chodit. Nevadí mi být kvůli zákazu volného pohy-
bu doma, nemám potřebu někam chodit za každou 
cenu. Jinak všichni asi v sobě mají nějakou nejis-
totu, nikdo neví, co bude. Ale musíme to vydržet. 
Všichni doufáme, že to bude zase dobré.

PEČOVATELKA
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Advokátní
poradna

Odpověď: Nejprve, prosím, přijměte naši upřímnou soustrast. 
Ačkoliv by v takové životní situaci bylo zajisté lepší zdědit spíše 
nějaký majetek než dluhy, nemůžeme bohužel ovlivnit to, co po 
sobě ostatní zanechají. Pokud po sobě Vaše maminka nezane-
chala závěť nebo jiné pořízení pro případ své smrti, budete po ní 
ze zákona dědit pouze Vy. V rámci dědictví na dědice přechází 
v zásadě majetek i dluhy zemřelého v plném rozsahu, přičemž 
dluhy musí být uhrazeny bez ohledu na výši nabytého majetku. 
Právní řád ovšem poskytuje několik možností, jak zabránit pří-
padným likvidačním důsledkům pro dědice, kteří by právě jako 
Vy nebyli schopní uhradit dluhy zemřelého.

První možností je tzv. odmítnutí dědictví, které přichází v úva-
hu většinou tam, kde je jisté, že dluhy zemřelého přesahují jeho 
majetek. Pokud odmítnete dědictví, nezískáváte žádný majetek, 
současně ale na Vás nepřechází žádné dluhy po zemřelém. Jiný-
mi slovy řečeno, jako byste dědictví nikdy nenabyl.

Další možností je pak uplatnění tzv. výhrady soupisu pozůsta-
losti, které přichází v úvahu zejména tehdy, není-li stoprocentně 
jisté, jaký je poměr majetku a dluhů zemřelého, případně má-
te-li zájem nabýt něco z majetku zemřelého, např. nějakou ne-
movitost, jako byt či dům, ve kterém byste chtěl bydlet. Pokud 
uplatníte výhradu soupisu pozůstalosti, stáváte se dědicem ze-
mřelého a nabýváte jeho majetek. Dluhy zemřelého pak na Vás 
přecházejí pouze do výše nabytého majetku, a nikoliv v plném 
rozsahu. Jinými slovy, máte jistotu, že na úhradu dluhů po mat-
ce nevynaložíte více, než činí hodnota nabytého majetku.

Pokud chcete dědictví odmítnout nebo pokud chcete uplatnit 
výhradu soupisu pozůstalosti, je nutné v tomto směru učinit 
výslovné prohlášení, které bude adresováno notáři, který pro-
jednává pozůstalost po zemřelém, a to do jednoho měsíce ode 
dne, kdy Vás notář o takové možnosti vyrozuměl, přičemž tuto 
lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

Závěrem lze tedy doporučit, že chcete-li nastalou situaci efektiv-
ně řešit a hlavně vyřešit, je třeba se důkladně informovat o pro-
středcích, které Vám právní řád v takové situaci nabízí a s dů-
kladnou znalostí věci se následně rozhodnout, jak postupovat.  

Dotaz: Dobrý den, nedávno mi zemřela maminka a v dědickém ří-
zení jsem se dozvěděl, že v dědictví je kromě majetku po mamin-
ce i spousta dluhů. Majetek po mamince bych si rád ponechal, 
ale na zaplacení tak vysokých dluhů nemám. Můžu tuto situaci 
nějak řešit? Jsem jediný dědic, matka byla vdovou a já jsem je-
diný potomek.

Mgr. Tomáš Bobek

UČITELKY
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kteří slouží v první linii
Z úkolů 
se nehroutí

Školy jsou sice při pandemii koronaviru zavřené, ale 
kantoři volno nemají. Pracují dál, zásobují žáky do-
mácími úkoly. Někteří se navíc stali dobrovolnými 
učiteli dětí, jejichž rodiče pracují jako zdravotníci, ha-
siči nebo policisté. 

Když zůstali školáci kvůli šíření nákazy doma, 
rodičům začaly starosti. Jak se budou děti učit?  
V už tak nezvyklé situaci musí řešit další problém.

Například školní speciální pedagožka Simona Fi-
zerová neváhala ani minutu. Jakmile ředitel Zá-
kladní školy Komenského Petr Horčička oznámil, 
že hledá dobrovolníky pro dočasnou výuku dětí 
rodičů, kteří pracují v bezpečnostních složkách 
nebo ve zdravotnictví, okamžitě se přihlásila. „Při-
šlo mi dobré, nějak přiložit ruku k dílu. Navíc mě 
to nijak nezatěžuje ani neomezuje,“ přiznává. 

V improvizované třídě měla při naší redakční ná-
vštěvě na starosti sice jen dvě děti, ale rozhodně to 
neznamenalo, že by se ona nebo žáci nudili. Na-
opak. „Děláme s dětmi úkoly, které jim zadali je-
jich učitelé. Chceme pomoci rodičům, kteří slouží 
v první linii, a usnadnit jim moment, kdy přijdou 
z práce domů, aby nemuseli zbytek dne sedět  
s vlastními dětmi u úkolů,“ vysvětluje Fizerová.

Václava Burdychová pracuje ve stejné škole jako 
asistentka učitele, má ale zároveň pedagogické 
vzdělání. Podobně jako kolegyně chtěla pomáhat 
i v čase pandemie. „Samozřejmě jsem to nejdřív 
probrala s rodinnou radou, sama mám dvě děti. 
Domluvili jsme se, že jestli to má člověk chytit  
v Kauflandu nebo ve škole, tak riziko je plus mínus 
stejné. A tady aspoň pomůžu,“ usmívá se.

Kateřina Teichmanová z Trutnova přiznává, 
že i ona patří k rodičům, které vzdělávání dětí 
doma „tak trochu“ zaskočilo. Na začátku pan-
demie totiž nejdřív řešila, jak to bude mít se za-
městnáním. Kavárna, kde pracuje, zůstala za-
vřená. Teprve časem se přidaly školní starosti.

Díky tomu, že Kateřina byla 
s oběma dětmi doma, měla 
na rozdíl od pracujících 
rodičů na úkoly víc času. 
Pomohla jí také internetová 
žákovská Bakaláři, kde byly 
všechny důležité informace 
a úkoly. „Dcera je v osmičce 

a se spolužáky má na internetu skupinu, kde si 
pomáhají s učením. To mi pomohlo. Jako rodič 
například chemii osmé třídy neumím. Nejdřív 
bych se ji musela sama naučit.“ Někteří učite-
lé také nabídli, že jsou ve škole připraveni na 
osobní konzultace. „Hodně mi s úkoly pomáhá 
i bývalý manžel, střídáme se,“ chválí. Za pár 
dnů si s dětmi vytvořila pravidelný režim. 
„Ráno snídaně, pak následují učení a úkoly, 
před polednem vařím oběd. A odpoledne 
máme klid,“ přiznává.

Ve volných chvílích proto začala vyrábět rouš-
ky. Původně doma, časem se přidala k ženám, 
které šijí roušky ve Vinotéce u Maxima na Kry-
blici. „Jsme tam denně asi od dvou do šesti. 
Odpočineme si u toho od domácího stereoty-
pu. Já si beru stroj i domů, ještě šiju i doma.“ 

Z úkolů svých dětí se sice Kateřina nehroutí, 
ale nejistá budoucnost jí na klidu nepřidává. 
„Nikdo neví, jak dlouho to potrvá. Snažím se 
proto vytvořit si finanční rezervu, kdyby krizo-
vý stav trval další měsíc. To je taky úkol.“
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V učebně byla během naší krátké redakční návště-
vy společně se třemi žáky. „Vyhovuje jim to, mají 
individuální péči, což běžně v kolektivu dvaceti 
dětí není možné. A na doma jim pak zbývá jen mi-
nimum úkolů,“ říká Burdychová.

Rovněž učitelky ze Základní školy Rudolfa Frimla 
vnímaly pomoc druhým jako svoji morální povin-
nost. „Někdo šije roušky, někdo obstarává starým 
lidem nákupy a my zase hlídáme děti policistům 
a zdravotnímu personálu,“ tvrdí Helena Vašatová, 
učitelka češtiny a výchovy k občanství a ke zdraví. 
S dětmi se věnovala učení jen část dne. „Pravidelně 
s nimi sledujeme televizní pořad UčíTelka. Ten se 
u nich setkává celkem s úspěchem. S prvňáčky se 
snažíme i číst. Spoustu času věnujeme i mimoškol-
ním aktivitám. Hrajeme stolní hry, chodíme ven na 
procházky nebo se jen tak vyřádit,“ zdůrazňuje.

A jaké to je učit v rouškách? Učitelky se shodují, 
že žádná sláva. „Roušky jsou nám i dětem nepří-
jemné, ale jsme si vědomi toho, že je musíme nosit. 
Obecně nám ztěžují komunikaci. Člověk si až nyní 
uvědomuje, jak podstatnou část komunikace tvo-
ří mimika,“ přiznává Ludmila Kuťáková, učitelka 
prvního stupně.

O koronaviru ale s dětmi téměř nemluví. „Snaží-
me se je tím nestresovat. Je jim líto, že se nemohou 
navštěvovat s kamarády, a těší se, až jim začne 
normální výuka. Jinak si ale obtížnost celé situace 
příliš neuvědomují,“ dodává Kuťáková.

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK
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Hrdinky, které vařily pro armádu
Ženy, které setrvaly v práci, přestože školáci kvů-
li epidemii koronaviru zůstali doma. Kuchařky ze 
dvou trutnovských základních škol - Mládežnická  
a Komenského. Vařily nejen pro klienty domů s pečo-
vatelskou službou, ale také pro děti hasičů, policistů 
či zdravotníků, které dál chodily do školy. A zejména 
pro vojáky Armády České republiky, kteří pomáhali  
s hlídáním česko-polských státních hranic a dočasně 
bydleli právě „na Mládežce“. 

Právě starost o armádu se stala pro trutnovské 
kuchařky novým, a přitom prestižním úkolem. 
„Neděláme pro ně jen obědy jako pro žáky nebo 
seniory. Připravujeme jim snídaně, obědy i večeře, 
sedm dní v týdnu, prostě nepřetržitý provoz,“ vy-
světlila Lenka Dvořáková, vedoucí školní jídelny 
na Mládežnické. 

První vojáci vyžadovali snídani před šestou hodi-
nou, aby se stihli včas vypravit na službu. Jiní se ke 
stolu dostali až kolem osmé. Mezitím už se musely 
uvařit obědy pro pečovatelskou službu, pak dora-
zili k obědu vojáci, a ještě na šestou večer se pro ně 
chystala večeře. 

Neobvyklá a náročná změna ze školní kuchy-
ně na „hotelovou“ se neobešla bez kompli-
kací. Kuchařky na Mládežnické totiž zača-
ly kosit nemoci. A tak se do práce solidárně 

přihlásily kuchařky ze školy Komenského. 
„Domluvili se na tom ředitelé obou škol. 
My se pak dohodli, naše kolektivy rozdě-
líme na půl, a že budeme sloužit krátký  
a dlouhý týden. Tedy dva dny v práci, dva 
dny volno, a pak tři dny v práci, tři dny 
volno. Ve fabrikách je to běžný režim, ale 
pro nás je to nezvyklé,“ řekla Dvořáková.

Sázka na spolupráci dvou kuchařských part na-
konec vyšla na jedničku. „Musím ocenit, že kolegy-
ně z Komenského jsou úžasné. Parádně se zapojily, 
pracují, jako kdyby byly ve své kuchyni, prostě 
žádné překážky či problémy,“ sdělila Dvořáková. 

Ve školní jídelně na Mládežnické se běžně vaří 
zhruba 650 obědů ve třech druzích. Jenže sestavit 
vhodný jídelníček pro zhruba 40 vojáků, to byla 
tak trochu věda. Vyžadují rautové snídaně s hodně 
pestrým výběrem. „Obědy si vybírají z naší nabíd-
ky, ale chtějí hodně zeleniny, prostě zdravější věci. 
Například první skupina vojáků vyžadovala jogu-
rty, vločky, hodně ovoce a vajec. Včera přijela dru-
há parta, a ta nesmočila v jogurtu ani lžičku, vločky 
si z nich taky nikdo nevzal, ale snědli zas všechno 
ostatní,“ uvedla vedoucí jídelny.

A jak se kuchařkám vařilo v rouškách? „Šíleně. 
Je v nich nedýchatelno, ještě k tomu teplo a páry  
v kuchyni. Při každém ochutnávání si je ale musí-
me sundávat,“ dodala Lenka Dvořáková.

KUCHAŘKY

LÉTO 2020
FIRST MINUTE
V PRODEJI! 

∞ DĚTI ZDARMA
∞  SUPER SLEVY

PRO DOSPĚLÉ
∞ NÍZKÁ ZÁLOHA
∞ A DALŠÍ VÝHODY!

TĚŠÍME SE NA VÁS
NA NOVĚ OTEVŘENÉ POBOČCE

V TRUTNOVĚ
Bulharská 140 | 226 036 403

Nabídky jsou časově omezeny a počet dětí zdarma je limitován.
Více informací uvnitř prodejny nebo na www.blue-style.cz
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Filip Mudra, truhlář

Barbora Košťálová, 
zubní dentistka

Petra Kopecká, úřednice

Lucie Viková, 
na rodičovské dovolené

Veronika Marková, 
hypoteční specialista

Když se najednou zavřely 
státní hranice, tak mi přeběhl 
mráz po celém těle. Došla mi 
ta konečnost v každém ohle-
du, ať už se jedná o život, kom-

fort, jistotu. Měl jsem za pár dní odlétat k moři, to 
je dnes sci-fi. Nevím, jestli vůbec udržím firmu 
a zaměstnance. Na druhou stranu jsem si najed-
nou denně telefonuji s mámou, se kterou se jindy 
stihneme maximálně jednou měsíčně pohádat.  
S klukem jsem si šel na zahradu zahrát fotbálek, 
místo koukání do mobilu a sledování zpráv, když 
si sám hraje s legem. Jestli je něco na tom všem 
pozitivní, tak že si zase na chvilku uvědomíme, že 
tu nejsme sami, máme blízké a je potřeba prožívat 
každou chvilku, jako by byla tou poslední. Věřím, 
že to zvládneme a za pár týdnů či měsíců, na to 
budeme jen s oddychem vzpomínat.

V první chvíli mě napadlo že 
asi pocit většího bezpečí. Ne 
všichni obyvatelé se totiž cho-
vali zodpovědně. Nicméně mi 

karanténa hlavně přinesla chvíle, které mě „do-
nutily“ zpomalit. Nespěchám do práce a z práce, 
jsem zase celý den s dětmi, což je někdy vyčerpá-
vající, ale taky úžasné. Máme na sebe čas!

Že neslyším po ránu zvonění 
budíku. Že si lidé hledí více  
a upřímněji z očí do očí. Že jsem 
se svými dcerami 24 hodin den-
ně. Že spolu prožíváme spous-

tu nového (hrát si na dobrou „úču“ v 1. a 4. třídě 
vůbec není snadné). Že společně chodíme více do 
přírody. Že jsem se zdokonalila u šicího stroje – hi-
tem se mi staly Roušky, šijeme roušky od Xindla X. 
Že… dalo by se toho říct daleko více…

Podle mě je na tom nejlepší to 
zpomalení té naší uspěchané 
doby. Aspoň se tolik nestre-
sujeme penězi a dalšími zby-

tečnostmi a vážíme si i procházky v lese.

Díky karanténě mám víc času 
na rodinu a toho není nikdy 
dost. Taky si dopřávám víc 
procházek v přírodě… Ale 

nejvíc se teď věnuji balení a třídění celého bytu, 
protože se za měsíc stěhujeme do nového.

ANKETA

Co dobrého 
vám přinesla 
karanténa?

PRODEJ - SERVIS

HUMOREM PROTI VIRU

Můžeme odinstalovat rok 2020  
a nainstalovat ho znovu? Tahle ver-
ze je zavirovaná.

Ten pocit, když jdeš spát 
s kašlem a probudíš se na 
koncertě Karla Gotta.

Zrušená svatba kvůli koro-
naviru? Vesmír vám dává šanci 

ještě si to rozmyslet.

Tak je to potvrzený. Chuck Norris 
chytil koronavirus… Ale bylo mu ho 
tak líto, že ho zase pustil dál.

Rýma, kašel, roušky prošívané, ale 
chřipka to není, jasný pane.

Autor ilustrace: Jiří Grus
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Ale bez roušky to nejde Bohumile, 
to byste si musel pět set připlatit.

Šel jsem v osm večer vysypat sme-
tí a najednou mi začalo tleskat celé 
sídliště… Jako nevím proč, ale díky, 
potěšilo mě to!

Dřív jsem kašláním skrýval prdění, 
dnes prděním skrývám kašlání.

Hra pouze pro opravdové chlapy! 
Zapněte ČT24, pohodlně se usaďte, 
postavte na stůl flašku rumu a když 
uslyšíte z TV slovo „koronavirus“, 
vypijte frťana na ex. Rekord drží 
Václav Hudeček z Vrchlabí s 57 mi-
nutami, než upadl do bezvědomí.

Pohřební služby upozorňují: Žádnou 
paniku na všechny se dostane!

Včera jsem byl díky zavřené hos-
podě doma a povídal si s manžel-
kou. Docela fajn ženská s dobrými 
názory.

Česká pošta nabízí doručování po-
travin… Dost dobrá dieta.

Když jsi poctivě držel suchý únor 
a pak ti kvůli koronaviru zavřou  
v březnu všechny hospody.

Chuck Norris byl testovaný na ko-
ronavirus. Virus je teď čtrnáct dní 
v karanténě.



Leták: Bojujte 
proti záškrtu!
Je zřejmé, že epidemiím vyvolaným virovými či 
bakteriálními původci je třeba předcházet zod-
povědným chováním a účinnými opatřeními, 
např. očkováním, je-li k dispozici očkovací látka. 
V muzejní sbírce se nenacházejí exponáty, které 

VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

by upomínaly na pandemii takové závažnosti, 
jaké čelíme dnes (nepočítáme dobový tisk z let 
1918–1920, který si všímal pandemie španěl-
ské chřipky, jež zasáhla na konci první světové 
války prakticky celý svět). Jako příklad osvěty 
z let druhé světové války je ve sbírce uchován 
německo-český leták „Kampf der Diphthe-
rie! Bojujte proti záškrtu!“, který doporučuje 
jako formu prevence zejména u dětí očkování. 
Očkování bylo prováděno zdarma převážně  
v jarních měsících, a to dvěma injekcemi s účin-
nou očkovací látkou, kterou vyráběl Zdravotní 
ústav Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1946 
bylo zavedeno povinné očkování a onemocnění 
záškrtem téměř vymizelo.

VIVIDUS
East

Povodní poškozená 
Etrichova továrna 

ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Noc z 29. na 30. července 1897 lze na horním úseku řeky Úpy 
označit vpravdě za apokalyptickou. Mohutná průtrž mračen 
způsobila povodeň, která zde nemilosrdně ničila vše, co se jí po-
stavilo do cesty. V Trutnově voda zaplavila mimo jiné Etrichovu 
továrnu na zpracování juty. Část její strojovny a stáj pro koně 
byly tehdy rozbouřenou řekou strženy a odplaveny, což je dobře 
viditelné na dobovém snímku. Žena kočího se snažila zachránit 
ustájené koně, za což zaplatila svým životem. Podemletý břeh, 
na němž stála, se totiž zřítil do rozběsněné Úpy, v jejíchž vlnách 
žena nalezla smrt. Aby se podobná katastrofa do budoucna neo-
pakovala, sevřelo město Trutnov následně Úpu do kamenných 
nábřežních zdí. Zbývá dodat, že továrna byla v druhé polovině 
40. let 20. století přestavěna na administrativní budovu. Od roku 
1952 zde sídlil OÚNZ, což je dnes již ale také minulostí.

PROMĚNY TRUTNOVAZ MUZEJNÍCH SBÍREK




