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Editorial 
Nádech, výdech, nádech...

MICHAL BOGÁŇ / šéfredaktor
Pod vodní hladinou se nachází 
zcela jiný svět. Světlo se zde láme, 
zvuky šíří jinak a prostředí působí 
klidným a pokojným dojmem. 
Navíc, potápíte-li se někde ve 
vodách s útesy posetých pestrými 
korály a hejny barevných ryb, tak 
zkoumání podmořského světa je 
ojedinělý zážitek, na který nikdy 
nezapomenete. Říká se. Já to z vlast-
ní zkušenosti zatím neznám a mys-
lím si, že ani nepoznám. Nějak na 
tento druh zábavy a „adrenalinu“ 
nemám hlavu. I proto můj obdiv 
mají lidé, kteří to dávají. Třeba 
trutnovský rodák žijící na Hawaji 
Martin Štěpánek, který je na obálce 
našeho srpnového vydání, byl svého 
času fenoménem ve světě freedivin-
gu, když zadržet dech dokázal i na 
8 minut a 6 vteřin. Kolik dáte vy? 
V mém případě už je to dlouho, 
co jsem to někdy zkoušel, a tak ani 
nevím. Ale za to hned se mi vybaví 
legendární scéna z Pelíšků. Brašule, 
minuta, vteřina. Máš u mě korunu!
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Michaela Hrdličková, 
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plavkyně

Tomáš Prouza, 
meteorolog

Jdu to zkusit! (po chvíli) Já 
26 sekund, synové Jakub 22 
sekund a Matěj 20 sekund.

Vydržela jsem 35 vteřin při 
plavání, takže jsem dala 
padesátku pod vodou. Dě-
lala jsem si znovu test před 

dvěma lety.

Prakticky každý den jsem 
pod vodou mnoho minut 
na tréninku, padesát až sto 
metrů pod vodou uplavu 

také. Na místě je to ale jiné, tělo nespotřebo-
vává tolik kyslíku, takže okolo dvou minut. 
Zkrátka, jak je potřeba. Zkouším zdolávání 
různých limitů, jak osobních, tak těch repre-
zentačních. Jdu si za svým cílem.

Na to sám neznám odpo-
věď, to jsem zkoušel na-
posled možná tak před 20 
lety. Leda bych to šel zku-

sit. (po chvíli) Tak, čekal jsem méně, ale poved-
lo se 51 vteřin. Jaký je průměrný výkon?

ANKETA

Na jak dlouho
zadržíte dech
pod vodou?
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Rekordy 
jsem 
přestal 
sledovat, 
učím lidi

Do USA kdysi odjel jako mladý student. Dnes je z něj 
úspěšný podnikatel. Nejprve vytvořil deset světo-
vých rekordů ve freedivingu. Bez přístrojů, na jeden 
nádech, pouze s monoploutví, se jako první na světě 
potopil do hloubky 400 stop (122 metrů). Volně ležet 
na hladině s hlavou pod vodou vydržel neuvěřitelných 
8 minut a 6 vteřin. Dnes to Martin Štěpánek (43)  
z Trutnova učí ostatní. Žije na Hawaji, odkud řídí svoji 
vlastní a velmi úspěšnou školu volného potápění. 

FREEDIVER

Potápíš se ještě za rekordy?
Už ne. Závodní kariéra pro mě skončila. Soustře-
dím se na potápěčskou školu, kterou jsem tady za 
ta léta vybudoval. Snažím se předávat dál infor-
mace a dovednosti, které jsem získal a naučil se 
během závodní kariéry. Připravujeme a trénujeme 
instruktory pro různá potápěčská centra. Působí-
me po celém světě, ale největší zastoupení máme 
právě tady v USA.

Kde máš hlavní sídlo?
Potápěčská škola má základnu na Floridě. Já ale 
bydlím na Hawaji. Většinou jsem několikrát do 
roka létal na Floridu ověřit, jestli ve škole vše fun-
guje, jak má. Nedávno se to ale kvůli pandemii ko-
ronaviru změnilo. Mám ale štěstí, že mám hodné 
zaměstnance. Dařilo se mi vést školu, i když jsem 
přímo na místě nebyl.

Jak pandemie ovlivnila chod tvé školy?
Museli jsme všechno trochu zmenšit, protože po-
tápění na nádech je rekreace. A v dobách těsných, 
jako je pandemie, je rekreace to poslední, na co lidé 
myslí. Ale pomalu se to všechno probouzí.

Ustáli jste pandemii ekonomicky?
Když to porovnám s ostatními, myslím, že jsme to 
ustáli. Nebyli jsme tady totiž jediní, kteří dva měsí-
ce neměli prakticky vůbec žádný příjem, ale zůsta-
ly nám přitom stejné náklady jako před krizí. 

Co jsi dělal ty osobně?
Měl jsem v tomhle štěstí. Žiju na Hawaji, máme 
domeček asi na šesti hektarech, je tady docela dost 
prostoru, takže žádná klaustrofobie. Máme slepice, 
psy, zahrádku, tak jsem si tak nějak chalupařil...

Potápěl ses?
Ano, na Hawaji jako v jediném státě jsme měli 

dovoleno chodit do moře, na rozdíl od Kalifornie 
nebo Floridy. 

Měl si čas sledovat covid-19 v Česku?
Jsem často ve spojení s maminkou, takže jsem byl 
v obraze. Říkala mi, jak se to v Čechách vyvíjí,  
a co se děje.

Překvapilo tě na tom něco?
Chování lidí a vlád po celém světě bylo jedno pře-
kvapení za druhým. Nejvíc mě zarazilo, jak rychle 
byly najednou některé informace irelevantní, jak 
rychle se situace měnila. Když jsem porovnával, 
jak se s tím pralo Česko, Evropa a tady USA. Bylo 
to příliš často hodně rozdílných informací. 

Pojďme zpět k závodnímu potápění. Co tě přimělo 
skončit s překonáváním rekordů?
Hlavním důvodem byla moje potápěčská škola. 
Začal jsem ji budovat ještě, když jsem závodil. 
Úspěšně a hodně rostla, tím mi ubírala spoustu 
času z mého vlastního tréninku. Musel jsem se 
rozhodnout: buď jedno nebo druhé. Samozřejmě 
zvítězila škola, je to větší budoucnost. Závodit se 
dá jen krátkou dobu. A pak také, závodil jsem už 
asi deset let, a ne že by tam nebylo srdíčko, ale 
občas už jsem měl při pokusech o rekordy pocit, 
že jsem tam byl. Nechtěl jsem se dostat do situa-
ce, že by mě to přestalo bavit. 

Věk nebo zdraví v tom roli nehrály?
Přestal jsem s tím defacto těsně před zlatým věkem 
potápěče. U nás přichází zenit někde mezi 30 a 35 
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FREEDIVER

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

Při koupi dvou kosmetických přípravků značky Equilibria zaplatí držitel Karty výhod Dr.Max  
za levnější z nich pouze 0,01 Kč. Nabídka platí do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.

EQUILIBRIA 
celá značka
•   sluneční kosmetika pro dospělé  

i děti založená na síle přírody

•   NOVINKA: Oleje na opalování s vysokou  
ochranou proti slunečnímu záření.  
Snadná aplikace díky rozprašovači.

1 + 1

Trutnov-Equilibria-07-2020-A6.indd   1 7/22/20   11:53 AM

lety, podobně jako u triatlonistů nebo dálkových 
běžců, protože tělo je v tomhle věku nejlépe fyzio-
logicky a mentálně připravené. Výhodou volného 
potápění podobně jako u plavání, že to je měkký 
sport, k huntování těla jako u jiných sportovců tam 
až tolik nedochází. Takže rozhodně jsem nekončil 
proto, že bych byl unavený.

Při posledním pokusu o rekord jsi ale měl nehodu.
Ano, dostal jsem dekompresní nemoc. To spusti-
lo určité spekulace, jestli jsem se nepřestal závod-
ně potápět právě kvůli tomu. Tak to ale nebylo, 
já prohlásil ještě před oním posledním pokusem  
o rekord, že končím.

Myslel jsem, že dekompresní nemoc souvisí výhrad-
ně s přístrojovým potápěním...
Ano, potápěči se vzduchovými láhvemi dýchají 
pod vodou stlačený vzduch, z něj se vstřebává 
dusík, který se za normálních okolností rozpouští 
v tělních tekutinách a tkáních. Jenže při poklesu 
tlaku se ve fyziologických tekutinách uvolní ve 
formě bublin plynu a z toho vznikají problémy.  
I vědci si dlouho mysleli, že potápěčům na nádech 
se něco takového stát nemůže. My totiž pod vo-
dou nedýcháme. Bereme si sebou jen plíce plné 
vzduchu, tudíž bychom v nich neměli mít tolik 
dusíku, aby se nám ho tolik vstřebalo do těla a vy-
tvořila se bublina. 

Přesto se to stalo?
My stoupáme zpátky k hladině poměrně rychle, 
takže fyzické prostředí pro vytvoření bublin tam je, 
objem dusíku by tam být však neměl. Ale občas se 
to prostě stane. Mně se to v roce 2011 stalo. Bublina 
mi uvázla v mozku, skončil jsem ochrnutý na půl-
ku těla. Bublina se naštěstí během hodiny  vstřeba-
la, krev a oběh se ustálily, vše se vrátilo k normálu.

Poznamenala tě nějak dekompresní nehoda?
Absolvoval jsem spoustu testů hned po nehodě, 
pak půl roku poté i později, ale neměl jsem žádné 
poškození mozku, žádné trvalé následky, ani jiné 
problémy naštěstí nejsou. Jsem v pořádku.

Jak dlouho ti trvala rekonvalescence?
Jeden den jsem byl hodně unavený, ale fyzicky to 
pak bylo v pořádku, jako kdyby se nic nestalo. Spíš 
jsem to řešil po psychické stránce: Co se vlastně sta-
lo? Co je poškozené a co ne? Přestal jsem trénovat. 
Než mi lékaři potvrdili, že je vše v pořádku, měl 
jsem ke všemu opatrnější přístup. 

Jsou dekompresní nehody časté?
Jsou poměrně vzácné. Ale možná jsou častější, než 
si myslíme, protože špičkoví sportovci o tom ne-
mluví, což je škoda. Kdyby byli upřímnější, mohli 
bychom se o tom více naučit. Možná by se tomu 
pak dalo nějakým způsobem předcházet. 

Sleduješ, které tvoje rekordy ještě platí a které už tvé 
následovníci překonali?
Když jsem pověsil monoploutev na hřebík, tak 
jsem to přestal sledovat. Už mi úplně mi vypadlo  
z hlavy, které rekordy jsem kdy překonal. 

Co sis říkal, když někdo překonal tvůj rekord?
Rozhodně jsem to neměl tak, že bych hned musel 
začít rychle makat abych ten rekord získal zpátky. 
Mě zajímalo, jak hluboko jsem schopný se potopit 
já a soupeři mě moc nezajímali. Jasně, sledoval 
jsme je, ale moje závodění bylo vlastně jakési se-
beobjevování, než porážení někoho jiného. Takže 
když někdo překonal můj rekord, tak se mi roz-
hodně nezbortil svět.

Gratuloval jsi ostatním, když tě překonali?
Samozřejmě. Tehdy jsme byli asi čtyři, kteří jsme se 
o rekordy přetahovali. Vždycky, když to někomu 
vyšlo, gratulovali jsme si navzájem. Byli jsme po-
měrně dobří kamarádi. Velmi často se stávalo, že 
před závody jsme si pomáhali v tréninku. 

Ve vlastní potápěčské škole pomáháš i těm, kteří se 
dnes pokoušejí o rekordy?
Taky, ale ne o světové, ale spíš na národní úrovni. 
Soustředím se ale spíš na rekreační potápění. Vý-
ukový systém je vybudovaný takovým způsobem, 
že je poměrně jednoduchý. Člověk se u nás naučí 
základní techniky, je pro něj poměrně jednoduché 
se posunout a jít dál závodní formou, nebo rekreač-
ní formou a soustředit se třeba na fotografii pod vo-
dou či lovení ryb. Vytváří to prostě dobrý základ, 
ať to lidé chtějí využívat pro cokoliv. Závodníkům 
pomáhám spíš okrajově.

Kdo je tvůj nejčastější zákazník?
V každé části světa to bývá někdo jiný. V USA jsou 
to z asi 80 procent lidi, kteří loví ryby na nádech 

anebo se chtějí naučit lovit ryby na nádech. V Evro-
pě mi přijde, že to většin laiků dělá spíš jako fitness, 
pro udržení kondice. Někde si zkusili zaplavat na 
nádech pod vodou, zjistili že je na to celý sport, tak 
se tomu začnou věnovat.

Věkově to nehraje roli?
Máme pouze spodní hranici, a to dvanáct let, aby 
se dětem dalo vysvětlit, jak tělo funguje, jaké ne-
bezpečí a risky sebou volné potápění přináší. Aby 
to prostě braly dostatečně vážně, tak je potřeba 
určitý stupeň vyspělosti. Žádné jiné věkové ome-
zení nemáme. Do určité míry je věk ve volném 
potápění výhodou. Čím je člověk starší, tím poma-
lejší má metabolismu, tím méně kyslíku spotřebuje  
a nádech tak vydrží déle. Člověk ani nemusí být  
v super fyzické kondici, ale když je zdravý a ochot-
ný se něco naučit, tak není neobvyklé, mít klienty  
i sedmdesátníky.   

Netrénovaný člověk prý vydrží pod vodou maximál-
ně půl minuty. Jak hodně se může zlepšit pod tvým 
vedením?
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MARTIN ŠTĚPÁNEK

· český potápěč
· narodil se 5. června 1977
· vyrůstal v Trutnově, nyní žije na Hawaji
· s potápěním začal v sedmi letech
· ve 20 letech se přestěhoval do USA
· v letech 2001 až 2009 vytvořil 10 rekordů  
ve volném potápění (freedivingu), všechny už 
ale byly překonány
· v roce 2007 založil mezinárodní potápěčskou 
školu, dnes má pobočky po celém světě

FREEDIVER

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. července do 30. září.

Klientské centrum Trutnov  I  Horská 634

• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč za rok 
vynaloženo na prevenci z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských center

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky všem

trutnoviny_148x105_2020.indd   1 04.06.2020   9:53

Opravdu o hodně. Naučit lidi vydržet na nádech 
delší dobu je hrozně jednoduché. Je to totiž jen zá-
ležitost správného dýchání. Během třiceti minut 
se posunou z půlminuty na tři až tři a půl minu-
ty. Kdybych se takovému člověku mohl věnovat 
další den, tak by se dostal i na čtyři minuty. Naše 
kurzy jsou úspěšné mimo jiné i proti, že my neu-
děláme přes víkend z lidí supersportovce, ale my 
jim ukážeme, že můžou používat svoje tělo trochu 
jinak, než jsou zvyklí.

Vydržet čtyři minuty pod vodou? To bych nezvládl. 
Narodili jsme se s určitou kapacitou na potápění na 
nádech, ale většina z nás ji nikdy neobjevila. Buďto 
to lidé nezkusili, nebo to zkoušeli špatně. My lidem 
ukazujeme, jak to dělat správně.

Když učíš volné potápění, to jsi asi pořád ve vodě, ne?
Dnes už neučím tolik jako dřív, spíš dělám víc 
administrativních věcí. Snažím se ale pořád učit, 
protože mě to baví. Mám určitý počet kurzů do 
roka, všechny stupně vyspělosti, tedy od začáteč-
níků až po pokročilé.

Vracíš se někdy do Čech?
Obyčejně to bývá tak jednou dvakrát do roka. Hod-
ně cestuju za prací, takže když letím do Evropy 
nebo na Střední Východ, kde máme hodně zákla-
den, tak se vždycky stavím v Čechách.

Novým automobilem ŠKODA OCTAVIA COMBI budou 
jezdit za svými klienty pracovníci Diakonie Českobra-
trské církve evangelické - středisko Světlo ve Vrchla-
bí. Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb na 
Vrchlabsku a Jilemnicku totiž uspěli se svým projek-
tem v grantovém řízení Nadace NROS a společnosti 
ŠKODA AUTO.

Pro pomáhající subjekty připravila automobilka, 
jako největší poskytovatel mobility v České repub-
lice, hned sto vozidel s cílem posílit dostupnost 
zdravotních a sociálních služeb, a to i v odlehlých 
lokalitách, kde péče chybí. Přes Nadaci rozvoje 
občanské společnosti pak organizace posílaly své 
žádosti. Zájem byl obrovský.

Z vrchlabské Diakonie napsali projekt, který byl 
zaměřený na Ranou péči, což je jeden ze čtyř typů 
služeb, které poskytuje. „Je to služba pro rodiny, 
které mají děti do sedmi let. Většinou jsou to děti 
s opožděným vývojem, mentálním postižením, 
poruchou autistického spektra,“ vysvětloval ředi-
tel Diakonie ČCE - středisko Světlo Tomáš Hawel. 
„Jedná se o terénní službu, kterou poskytujeme  
v okruhu 60 kilometrů od Vrchlabí. Díky tomu, že 
se nám navýšila kapacita a potřebnost této služby, 
potřebovali jsme další dopravní prostředek, kte-
rým obsloužíme tady to velké území,“ dodal.

Doposud čítal vozový park vrchlabské Diakonie 
pět automobilů, ovšem ani jeden svým způsobem 
nevlastnila. „Přeci jenom jsme nezisková organi-
zace a získat volné prostředky na to, abychom si 
koupili auto, je pro nás takřka nemožné,“ podotkl 
Tomáš Hawel. Se svými spolupracovníky tudíž 
možnost, jak získat dopravní prostředek, velmi 
uvítal. „Věříme, že děláme dobrou službu, tak jsme 
i věřili, že by to mohlo dopadnout. Samozřejmě to 
ale pro nás bylo příjemné překvapení,“ usmál se, 
když se dozvěděli, že patří mezi úspěšné žadatele.

Ke slavnostnímu předání klíčů od nového vozu  
za necelých 900 tisíc korun s veškerými prvky bez-
pečnostně-komfortní zóny, naftovým motorem 
či automatickou převodovkou došlo 23. července  
v trutnovském Autostylu, který je autorizovaným 
prodejcem vozů značky ŠKODA AUTO. Diakonie 
ve Vrchlabí funguje od roku 1992. V loňském roce 
zajišťovala služby pro 150 klientů.

Diakonie získala nové auto

AUTOSTYL
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Moji právní poradnu nedávno navštívila paní s dotazem, 
který může být zajímavý pro širokou veřejnost. Jedná se 
o bytový dům o čtyřech bytových jednotkách s malou 
zahrádkou.

Paní, která se přišla poradit, vlastní čtvrtinu nemovitos-
ti - domu, přičemž každý ze spoluvlastníků užívá jeden 
z bytů. Spoluvlastníci jsou příbuzní, ale dům má hlukově 
špatně vyřešené stěny a stropy, a tak dochází k častým 
konfliktům. Paní by ráda byt, tedy svůj čtvrtinový podíl  
v domě, prodala. Její dotaz byl: Potřebuji souhlas ostat-
ních spoluvlastníků domu? Mám podíl nabídnout nejdří-
ve spoluvlastníkům? 

Souhlas nepotřebujete a nabízet nemusíte. Tato úprava 
je platná od 1. 7. 2020, novelou zákonem 63/2020 Sb.,  
§ 1124 a § 1125 Nového občanského zákoníku. Změny 
tohoto paragrafu jsou ilustrativní přehlídkou zmatečné  
a nepromyšlené práce při schvalování zákonů, které pod-
statně ovlivňují náš život. 

Původní úprava Nového občanského zákoníku 89/2012 
Sb. zrušila předkupní právo spoluvlastníků upravené  
v Občanském zákoníku z roku 1964 a posílila, dle mého 
soudu, správně právo vlastníka - nakládat co možná nej-
volněji se svým majetkem.

Iniciativou poslanců se však neuváženě schválila a od  
1. ledna 2018 se stala účinnou novela č. 460/2016 Sb., 
která opět zavedla obecné předkupní právo spoluvlastní-
ků k podílu na nemovité věci. Bylo zcela naplněno heslo: 
„Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky.“ Usta-
novení způsobilo neuvěřitelné problémy spolumajitelům 
garáží u bytových komplexů, spolumajitelům menších by-
tových domů a bylo administrativně náročné a... A tak se 
zase měnilo. Návrh novely rušil jen část předkupním práv. 
Naštěstí poslanecký pozměňovací návrh změnil novelu 
zákona tak, že k 1. 7. 2020 jsme tam, kde jsme byli.

Kdo může, pomůže
Právní poradna Kláry Sovové
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Každý ročník by měl být 
prostě o trošku lepší

Z řady míst po republice letos zmizely hudební festivaly, a tak fanoušci vzhlížejí k těm, co zůstaly. Na trut-
novském Bojišti, legendární to open air scéně, pořadatelé Artu Kus Festivalu hlásili měsíc před akcí, že jsou 
navzdory koronavirové krizi připraveni od 20. do 23. srpna přivítat v areálu návštěvníky druhého ročníku. A jak 
je patrné z názvu festivalu, kdo to třeba ještě neví, Artu Kus zdaleka není jen o muzice. Naopak. „A bude tady 
toho ještě víc než loni,“ prozrazuje hlavní organizátor Roman Dorňák.

Začněme ale přeci jen tou hudbou, která na hlav-
ní scéně v přírodním amfiteátru i vedlejší na louce 
pod ní, přinese vystoupení 27 skupin. Původně 
měl line-up zahrnovat až 39 kapel, ovšem některé 
si pořadatelé rozmysleli v rámci úspor a jiné svou 
cestu do Trutnova musely odvolat. Evropské turné 
zrušil například australský muzikant a perfomer 
DUB FX. „To je velká škoda. Bylo to jméno, které 
mělo přitáhnout více mladších lidí,“ mrzí Dorňáka 
neúčast dvojky letošního programu.

Skvělá zpráva je, že číslo 1 se na Bojišti objeví. Švý-
carští veteráni industriálního rocku The Young 

ARTU KUS FESTIVAL

Gods tak budou prvním zahraničním hostem Artu 
Kusu. „Moc se na ně těším. I stavba scény se trošku 
přizpůsobuje jejich požadavkům, budou mít lase-
rovou show. Je fajn, že jak technická produkce, tak 
interpreti začínají slyšet na ideu té kreativy festiva-
lu a přemýšlí, že by to mělo být trošku jiné, trošku 
osobité,“ vykládá Roman Dorňák. Legenda evrop-
ské scény rozzáří trutnovský areál v pátek večer.

A hned po hlavní hvězdě přijde na řadu další ex-
kluzivní host Lvmen, který má tento rok v plánu 
pouze jediný festivalový koncert. Podle šéfa Bo-
jiště jsou to takoví tvrdší Pink Floydi. Kapela vy-
tváří velice silnou atmosféru, má dvoje bicí a svou 
show prokládá projekcemi z filmů Františka Vlá-

čila. Těšit se můžete na velice koncentrovaný 
a hluboký zážitek, který člověka fakt strhne. 
Další skupiny Gaia Mesiah, rapeři „Peneři“  
a Opak Dissu, Květy, Mucha jsou také zárukou 
poměrně atraktivního, i když méně tradičního 
programu, než na co byli lidé zvyklí. „Ještě 
bych upozornil na Bert & Friends, což je takový 
zvrhlý popík čtyř pražských konzervatoristů. 
Ale vyprodávají, kam přijedou. Roman Holý 
z J.A.R. řekl, že je to nejlepší česká kapela za 
posledních deset let,“ usmívá se Dorňák.

K hudební produkci pak pořadatel ještě dodal, 
že při loňské premiéře vypozorovali, že u dru-
hé scény dost často nebyl úplně důstojný počet 
lidí, a proto ji letos udělají trošku skromnější. 
„V neděli tam dáme prostor Trutnovákům  
a kapelám z okolí,“ informuje Dorňák o tom, 
že festivalový dojezd Artu Kusu bude lokální-
ho charakteru. Hlavní scéna se stejně jako loni  
v noci ze soboty na neděli zbourá.

Ve spolupráci s trutnovským areálem 
Bojiště jsme pro vás připravili soutěž  

o 10 vstupenek na srpnový 
 Artu Kus Festival 2020.

Jaká kapela byla headlinerem 
prvního ročníku?

Mňága a Žďorp
Kapitán Demo

Tata Bojs

Odpovídat můžete na
www.trutnovinky.cz/souteze

VYHRAJTE VSTUPENKY

A jakou další zábavu chystá Bojiště? Na diva-
delní scéně ve Skleníku se každý den představí 
jeden ze tří souborů - Divadlo X10, A studio 
Rubín a Ufftenživot. Ve stejné budově, která 
se nachází nalevo od hlavní brány, se pak také 
můžete těšit na naprosto nový prvek - panelo-
vé diskuze, které organizátorská „crew“ dlou-
ho ladila a myslí si, že upoutají pozornost lidí.

V pátek budou věnované nezávislé žurnalisti-
ce, respektive otázce, jestli vůbec ještě nějaká 
nezávislá žurnalistika existuje a jak se vlastně 
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vyvíjí ve změti hoaxů a dalších věcí. „Máme připra-
veno asi šest docela zajímavých hostů,“ poukazuje 
Dorňák. Na sobotu se téma změní a diskutovat se 
bude o umění současnosti. Moderace se ujme ředi-
telka trutnovské galerie Lucie Pangrácová, které se 
podařilo vyjednat poměrně známé české výtvarní-
ky i několik kurátorů.

„Chceme tím lidi opět trošku blíže popostrčit  
k artovému způsobu přemýšlení, protože spoustu 
z nich má umění zaškatulkované pro určitou vrst-
vu lidí či do muzejních zdí,“ líčí Roman Dorňák. 
Když žil dva roky v Holandsku, zjistil, že západní 
společnost je v tomto směru relativně moderní, a že 
i pro lidi v mladém věku ze střední a nižší vrstvy je 
normální pořídit si domů nějakou skulpturu, sošku 
či obraz. „Češi jsou na tohle citliví. Věci se jim líbí, 
ale jakoby se toho zbytečně bojí,“ tvrdí.

The Young Gods, Gaia Mesiah, LVMEN, PSH, 
Ghost of You, Květy, Opak Dissu, Mucha, Plexis, 
Lee, Trahir, The Valentines, Shum Davar, Člověk 
v plísni, Avarom Dnabseulb, Blitzkrieg Boyz, 
EAC Soundsystem, Pepa Lábus & SPOL., Se-
xuell Handgranate, Exorcizphobia, Noisetrap, 
Justin Lavash, Garage & Tony Ducháček, Lazer 
Viking, Vanessa, Bert & Friends, Strange? Hello 
Marcel

PŘEHLED KAPEL

ARTU KUS FESTIVAL

Proniknout více do uměleckého světa se podaří 
návštěvníkům festivalu i skrz workshopy, které 
budou zase malinko jiné - sítotisk, linorit, malba, 
smalt, stone balance, šperk, kamera, Obscura, Věn-
ce kytice z vesnice, barefoot obuv, tatoo kabaret, 
animace, keramika, výroba krasohledu. „Bude tady 
toho víc než loni. Máme více výtvarníků, více insta-
lací,“ potvrzuje šéf Bojiště. On sám se hlavně těší na 
noční světelné instalace. Ze své tvorby odhalí něco 
Jan Hladil, Petr Nikl, Olga Chereshneva, Klára Eš-
nerová, ale i trutnovský malíř a komiksový kreslíř 
Jiří Grus, který na hlavní stage bude do hudebního 
podkresu vytvářet live kresbu. V areálu narazíte 
také na jógu, pohybový workshop, slacklinu, dět-
skou školku, Antikvariát, Design market. Dojde  
i na promítání filmu trutnovské studentky zlínské 

univerzity Tomáše Bati Veroniky Scholzeové. S mi-
krofonem v ruce budou festivalové dění řídit před-
ní český slam básník Anatol Svahilec, jehož slam 
poetry je také v programu, a herečka a moderátor-
ka Anita Krausová.

Před rokem si premiéru Artu Kus Festivalu nene-
chalo ujít 2500 lidí, což však nezabránilo tomu, aby 
pořadatelé skončili ve ztrátě. „Byl to první ročník. 
Hodně materiálu se nakupovalo. Teď už máme víc 
vlastních věcí, třeba kelímky, takže náklady kles-
nou,“ předpokládá Dorňák a dodává, že zároveň  
v jeho týmu došlo i ke zjednodušení vnitřních  
a personálních mechanismů. „Všechno je to o zku-
šenostech, takže každý ročník festivalu by měl být 
prostě o trošku lepší,“ usmívá se Dorňák. 

Přípravy oproti loňsku byly hotové dříve, line-up 
dokonce již v prosinci. Nicméně pak se práce kvůli 
koronaviru na dva až tři měsíce zastavila. Menší 
problém se nyní řeší s jídelní zónou, neboť polovi-
na stánkařů sezonu odpískala. Z minulého roku si 
navíc organizátoři vyslechli připomínky, že občer-
stvení mohlo být barvitější. Tak se to snaží vylepšit. 

„Může se zdát, že když nejsou jiné festivaly, tak by 
nám to mělo nahrávat a snažíme se lidi oslovit. Je 
pravda, že třeba odezva od větších médií je větší 
a akreditovaných novinářů už dnes je nahlášeno 
více než loni,“ očekává Roman Dorňák, že se díky 
tomu Artu Kus dostane více do povědomí veřej-
nosti. „Takže teď už jen doufáme, jak se začínají 
objevovat různá covidová ohniska, že se nezhorší 
omezení, případně Královéhradecký bude méně 
dotčený,“ vyslovuje na závěr jedno ze svých přá-
ní s tím, že jsou připraveni reagovat. V záloze mají 
samozřejmě nachystanou i tzv. „suchou“ variantu.  
O počasí si ovšem na Bojišti zakázali mluvit.
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Přijmeme ze 
zdravotnických 
profesí:
o Lékaře pro dětskou 

i dospělou léčebnu
o Nutričního terapeuta
o Psychologa
o Zdravotní sestry
o Ergoterapeuty
o Fyzioterapeuty
o Ošetřovatele
o Sanitáře

Dále přijmeme 
nezdravotníky:
o Číšníka/ servírku
o Kuchaře

Nabízíme:
 Pro některé pozice  

náborový příspěvek, služební 
byt, příspěvek na dopravu, 
stravování, hrazené vzdě-
lávání, příspěvek na penzijní 
připojištění, 25 dnů dovolené 
a další benefity, více k jed-
notlivým profesím na  
www.janskelazne.com. 

 Kontaktujte naše personální 
oddělení, rádi vám sdělíme 
více nebo vám naše 
pracoviště ukážeme.

Státní léčebné lázně Janské Lázně
✆ +420 499 860 120/123, 103 
personalni@janskelazne.com
info@janskelazne.com

www.janskelazne.com

Přijmeme  
mezi nás  
nové  
kolegy

... lékař

Stipendijní program 
pro studenty 5. a 6. 
ročníků magisterského 
studia oboru všeobecné 
lékařství, kteří studují 
na lékařských fakultách 
v ČR.
o 5.000 Kč měsíčně 

studentovi 5. ročníku 
lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.
rok =10 měsíců)

o 10.000 Kč měsíčně 
studentovi 6. ročníku 
lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.
rok =10 měsíců)

Státní léčebné lázně Janské Lázně
✆ +420 499 860 120/123, 103 
personalni@janskelazne.com
info@janskelazne.com

www.janskelazne.com

Nabízíme studentům 
zdravotnických  
oborů pozice...

... ergoterapeut

Stipendijní program pro 
studenty 2. a 3. ročníků 
bakalářského studia oboru 
ergoterapie, kteří studují 
na fakultách v ČR.
o 4.000 Kč měsíčně 

studentovi 2. ročníku 
lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok 
=10 měsíců)

o 6.000 Kč měsíčně 
studentovi 3. ročníku 
lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok 
=10 měsíců)

... dětská, 
všeobecná 
nebo praktická 
sestra

Stipendijní program pro 
studenty SZŠ, VOZŠ nebo 
VŠ studujících v ČR.

o 3.000 Kč měsíčně 
studentovi  4. ročníku SZŠ 
pro akademický rok (akad.
rok =10 měsíců)

o 4.000 Kč měsíčně 
studentovi v posledním 
ročníku VOZŠ nebo VŠ pro 
akademický rok (akad.rok 
=10 měsíců)

Rehabilitace je nedílnou součástí našeho života. Zdokonalujeme naše pracoviště, modernizujeme, 
robotizujeme a vzděláváme se. Našim zaměstnancům nabízíme mimo jiné služební byt a další 
vzdělávání v oboru. Více na www.janskelazne.com/kariera

Zveme 
Vás na den 
otevřených 

dveří 

5. 9. 2020



Kapely, letňák a příprava oslav
Existuje nepsané pravidlo, že klasické divadlo přes 
prázdniny zavře a nehraje. Jenže Uffo není klasické 
divadlo, pyšní se polyfunkční scénou, a tak divákům 
přináší kulturní vyžití i během letních měsíců.

Hlavní program se sice neodehrává uvnitř z po-
loviny skleněné budovy, ale v prostoru vedle ka-
várny Caffé Uffo. Technici tam smontují pódium, 
na kterém se pak od začátku července do konce 
srpna představují místní amatérské kapely v rám-
ci Trutnovského hudebního léta. Letošní patnáctý 
ročník zahrnuje 18 vystoupení různých hudeb-
ních žánrů, hraje se každou středu a pátek, vždy 
od 16.30 hodin.

„Ohlasy jsou vždy různé,“ usměje se ředitel Spole-
čenského centra Uffo Libor Kasík. „Každá kapela 
má svoje fanoušky a samozřejmě rozhoduje i po-
časí,“ doplňuje, co ovlivňuje návštěvnost koncertů. 
Tento hudební projekt vznikl v roce 2006, tedy v 
době, kdy Uffo ještě nestálo. Skupiny vystupovaly 
na Krakonošově náměstí. „Byl to ten jeden ze dvou 
hlavních důvodů, aby se náměstí oživilo. Pokud 
však chcete vnést život na náměstí, chce to větší 
koncept,“ tvrdí muž, který je také radním města.

UFFO 

Od roku 2012 se letní muzicírování kvůli finanč-
ním nákladům přesunulo k Uffu. Vedle něj běží 
již osmá sezona. „Samozřejmě vždy to bude  
o trutnovských kapelách, ale už se nám párkrát 
podařilo vyjednat i zajímavého a líbícího se hosta, 
a chtěl bych, aby se to stalo tradicí,“ vypravuje ře-
ditel. Představu, jak by se to mohlo povést, už prý 
v hlavě nosí, ovšem zatím si ji ponechává pro sebe.

Trutnovské hudební léto už má třetím rokem také 
mladšího „bratříčka“. Od roku 2018 si totiž k Uffu 
můžete zajít i do letního kina. „Myslím, že se nám 
velmi chytlo,“ pochvaluje si Libor Kasík. Po setmě-
ní se vždy ve středu promítají kultovky a každý 
pátek trháky. První dva ročníky to byl ředitel Uffa, 
kdo vybíral finálový program z tipů svých spo-
lupracovníků. Letos z časových důvodů poprosil 
o vytvoření seznamu vedoucí kina Vesmír Annu 
Jerhotovou. „Vedli jsme pak pár diskuzí, hlavně 
ohledně mých oblíbených filmů, jako tře-
ba Pulp Fiction a další tarantinovky. 
Bohužel, práva na tyto filmy 
v Česku má jenom ame-
rický distributor, 
takže by se 
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nám to trošku prodražilo,“ 
usmívá se šéf Uffa.

Vstupné do letňáku v Caffé 
Uffo je dobrovolné, respektive 
si za něj můžete vzít popcorn. 
V srpnu se například ještě budou promítat Vlast-
níci, Hanebný pancharti či 3Bobule. „Jsem rád, že 
si náš letňák nekonkuruje s Bojištěm, kam si lidé 
mohou zajít v sobotu. Myslím, že Trutnov tři filmo-
vé večery týdně krásně zvládá,“ tvrdí Libor Kasík. 
Pokud tedy zrovna projekci pod širým nebem ne-
vystaví stopku déšť.

Dostat se dovnitř svatostánku trutnovské kultury 
se dá ale i přes léto. V případě, že jste fanoušky 
umění a patříte mezi návštěvníky výstav. Galerie 
je otevřena. Další akce v Uffu však nejsou. „Pokud 
by se ale jednalo o něco mimořádného, že bychom 
třeba sháněli nějakou složitě dostupnou kapelu  
a nabízel by se nám jen prázdninový termín, určitě 
bychom to zrealizovali,“ uvádí příklad Libor Ka-
sík. Jednou z akcí, která v sále koncem léta probíhá, 
je Dance Festival Trutnov, který Uffo spolupořádá. 
„Je v kontextu s naší filozofií a máme zájem, aby 
rostl a vyvíjel se,“ zdůrazňuje Kasík. Chcete-li ho 
vidět, zapište si datum 30. srpna.

Léto v Uffu je samozřejmě také o každoroční údrž-
bářské činnosti - například se brousí podlaha. To 
pro zajímavost zabere týden. Letošní plán zahrno-
val ale i instalaci nového zvukového systému. Za-
tím se však odsunula a zrealizuje se pravděpodob-
ně v prosinci. Co se týká zaměstnanců Uffa, tak ti 
si přes léto žádné „divadelní prázdniny“ neužívají, 
primárně ale mají povinnost si v této době vybírat 
dovolené. „Protože od podzimu do jara je to nabi-
té tak, že extrémně je pro to slabé slovo. A zrovna 
tento půlrok to bude něco neskutečného, jak se 
spousta akcí přesouvala kvůli pandemii. Prakticky 
nebude volného dne a musíme se na to připravit 
i personálně,“ poukazuje ředitel multifunkční kul-
turní instituce.

A do toho všeho bude Uffo na konci září slavit prv-
ní velké kulaté výročí od svého vzniku - 10 let! 

„To je vůbec ta nejpodstatnější udá-
lost, která nás čeká, a na-

víc se nám 

krásně spojí i s desátým ročníkem 
Cirk-UFFu, který jsme nemohli udě-
lat v červnu,“ konstatuje Libor Kasík. 
„Teď se ještě těším na dovolenou, ale  
z toho podzimu už mám mrazení,“ usmí-
vá se muž, pro kterého právě Cirk-UFF 
bývá symbolem začínající léta. Tento rok ho 
bude 21. až 27. září uzavírat.

Mezinárodní festival nového cirkusu v Trutnově 
se letos může těšit z nejštědřejší finanční podpo-
ry, jaká kdy z ministerstva přišla, a tak zakladatel  
a principál Libor Kasík chce mít program našlapa-
ný. „Českou scénu máme už obsazenou, ale o té 
zahraniční stále jednáme. Je to složité. Uvidíme, 
kdo může a nemůže přijet, máme ve hře více va-
riant,“ prozrazuje. Nejpozději do poloviny srpna 
by však mělo být jasno. V rámci oslav desátého 
výročí se těšte například i na celosvětově úspěš-
nou hudební show Vivaldianno v nové verzi  
Vivaldianno Reloaded.

5. 8. Gravitace 7. 8. Skleněný pokoj
12. 8. Millerovi na tripu 14. 8. Vlastníci

5. 8. Sansaband 7. 8. Krakonoška
12. 8. The Art of Inside Out 14. 8. Vende Ballini
19. 8. Levou rukou band 21. 8. K-Band

28. 8. H-kvintet26. 8. Pěna

19. 8. Hanebný pancharti 21. 8. Rocketman
26. 8. Poslušně hlásím 28. 8. 3Bobule

Letní kino v Caffé Uffo

Trutnovské hudební léto
koncerty začínají od 16:30

filmy začínají od 20:30
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Klára Sovová otevřela 
bezplatnou právní poradnu

Majitelka Luční Boudy v Krkonoších a kandidátka 
do Senátu Klára Sovová otevřela na Krakonošově 
náměstí v Trutnově svou regionální kancelář. V pod-
loubí vedle umělecké školy chce lidem vyprávět o své 
představě práce v Senátu, ale zároveň jim chce také 
pomáhat řešit každodenní problémy tím, že bude na 
místě poskytovat zdarma právní poradenství.

Úspěšná a prosperující podnikatelka z hor je to-
tiž i špičková právnička. „Myslím, že spojení ad-
vokacie, našeho regionu a prestiže senátora může 
mít docela zajímavý efekt a občanům by to mohlo 
přinést spoustu dobrého. Chci ukázat, jak by to 
mohlo fungovat,“ prohlásila špičková juristka, je-
jíž hlavní sídlo kanceláře je nyní v Trutnově.

KANDIDÁTKA DO SENÁTU

Právní poradna bude otevřena každé pondělí  
od 10 do 15 hodin. „Kdokoliv bude chtít, může se 
na mě s čímkoliv obrátit a budeme si o jeho pro-
blému povídat,“ uvedla. Ráda přitom také lidem 
vysvětlí, co vlastně očekává od práce senátora  
a jaké jsou její názory, aby si naopak občasné o ní 
udělali vlastní názor. „Zajímá mě diskuze, proto-
že si myslím, že právě diskuze mezi lidmi hodně 
chybí,“ poznamenala Sovová.

Boudařka z Krkonoš neskrývá, že zřízení kance-
láře je součást její kampaně, což za zajímavý tah 
označil trutnovský starosta a její stranický kolega 
z Občanské demokratické strany Ivan Adamec. 
„Myslím, že na rozdíl od některých kampaní, kte-

ré jsou jen slova, tak tady jsou i činy. Právní po-
radny dnes stojí spoustu peněz a řada lidí by toho 
mohla využít,“ naznačil. Je pravda, že většinou se 
takové kanceláře zřizují až po zvolení do funkce, 
a je také potřeba říct, že ne každý kandidát má 
možnosti si takovouto kancelář otevřít. Stojí to čas 
i peníze. „Ale tady se ukazuje, že to paní advokát-
ka Sovová myslí vážně,“ podotkl starosta.

Slavnostního přestřižení pásky ve středu odpole-
dne se zúčastnil i sám předseda ODS Petr Fiala, 
který do Trutnova zavítal při své cestě po Králo-
véhradeckém kraji. „Moc si jeho návštěvy cením, 
protože ho vnímám jako velmi slušného člověka  
s velkým přehledem, který vrací slušnost do po-
litiky. A přestože jsme se osobně zatím potkali 
asi jen čtyřikrát, je to člověk, na kterého si udě-
láte názor velmi rychle,“ sdělila Klára Sovová 
na adresu letos znovu zvoleného šéfa nejsilnější 
opoziční strany.

Krkonošská kandidátka do Senátu si uvědomuje, 
že jednotlivec má vždycky těžké něco prosadit, 
avšak Občanská demokratická strana je podle ní 

silný klub s velkým množstvím lidí se stejnou 
vizí a pevným odhodláním zasadit o změnu za 
lepší život.

„Některé zákony jsou poměrně dost složité a lidé 
si s nimi mnohdy neví rady. Chtěla bych do pod-
nikání zase trošku vrátit takovou tu radost, aby 
člověk víc podnikal, než vyplňoval formuláře,“ 
pronesla Sovová a doplnila, že boj proti byro-
kracii se už začíná trošku „přejídat“, protože se 
stále omílá dokola, ale nic se neděje. „Zkuste si 
jen vyplnit daňové přiznání. Byť na to máte čas 
do 18. srpna, tak si myslím, že se u toho leckdo 
zapotí,“ uzavřela s úsměvem žena, která by se  
v horní komoře parlamentu chtěla zaměřit napří-
klad na podporu cestovního ruchu či prezentaci 
a rozvoj regionu.

komerční sdělení20 Zadavatel: ODS / Objednatel: ODS
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JIŘÍ ŠTEFEK, PAVEL CAJTHAML,
FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Měli byste 
vědět před 
krajskými 
volbami

Za dva měsíce půjdeme znovu k volbám. Ve dnech  
2. a 3. října budeme rozhodovat o tom, kdo usedne 
na další čtyři roky v krajském zastupitelstvu. Proč by-
chom měli jít hlasovat? Protože kraj sice na první po-
hled nevypadá v očích voličů jako důležitá instituce, ale 
ve skutečnosti má výrazný vliv. Potvrzením je  i suma 
peněz, o níž každoročně rozhoduje. Jen pro letošek po-
čítá Královéhradecký kraj s výdaji přes 5 miliard korun.

DALŠÍ HLASOVÁNÍ SE BLÍŽÍ

KRAJSKÉ VOLBY
2020

Značnou část peněz směřuje do zdravotnictví, kon-
krétně letos přes 644 milionů korun. Řídí totiž pět 
klíčových nemocnic (Trutnov, Dvůr Králové, Ná-
chod, Jičín a Rychnov), zdravotnickou záchrannou 
službu, léčebny dlouhodobě nemocných (Opočno), 
rehabilitační ústavy (Hostinné), ozdravovny a další 
zdravotnická zařízení.

Kraj se musí starat také o silnice. Patří mu 94 ki-
lometrů silnic II. třídy a 2394 kilometrů silnic III. 

třídy. Aktuálně mimo jiné plánuje opravy v hra-
deckých Věkoších, mezi Rudníkem a Hostinným, 
ve Dvoře Králové nad Labem a mezi Kostelcem 
nad Orlicí a Čermnou nad Orlicí. Celkový krajský 
rozpočet na dopravu pro letošní rok počítal s in-
vesticemi do nich ve výši 1,42 miliardy korun.

Klíčovou věcí je rovněž doprava. Kraj stanovuje 
rozsah základní dopravní obslužnosti na svém 
území, objednává regionální autobusové a vlako-
vé spoje. Například od jara 2021 zaplatí Králové-
hradecký kraj za desetileté období za autobuso-
vou dopravu 7,7 miliardy korun. V současné době 
probíhá tendr na zajištění vlakové dopravy od 
prosince 2021.

Školství, to je další oblast, nad kterou má kraj vel-
kou moc. Je zřizovatelem několika základních 
škol, ale především řady středních škol, učilišť či 
gymnázií. Rozhoduje o jejich rušení či slučování. 
Naposledy například spojil do jednoho subjektu 
gymnázia ve Vrchlabí a Hostinném nebo střední 
zdravotnickou školu a obchodní akademii v Trut-
nově. Pro letošní rok je v rozpočtu kraje vyhrazeno 
na školství přes 402 milionů korun.

Zajišťovat musí kraj také sociální služby, napří-
klad domovy seniorů a ústavy sociální péče. Fi-
nancování sítí sociálních služeb ho letos vyjde 
na 251 milionů korun. Momentálně kraj začíná  
s výstavbou tří nových domovů pro seniory v Bo-
rohrádku, Opočně a Tmavém Dole. Modernizaci 
plánuje v domově důchodců v Žacléři. Dojde tak 
k navýšení o 210 sociálních lůžek, celkem má kraj 
pro seniory 2500 lůžek.

Kraj rovněž vydává obecně závazné vyhlášky nebo 
vyhlašuje referenda. Krajské zastupitelstvo může 
také předkládat návrhy zákonů Poslanecké sně-
movně nebo návrhy na zrušení právních předpisů 
Ústavnímu soudu. 

Koho a jak volit
V říjnových volbách se bude rozhodovat o tom, 
kdo usedne ve 45členném krajském zastupitelstvu. 
Hejtmana, podobně jako starostu v obecních vol-
bách, pak zvolí ze svých řad zastupitelé. Obvykle 
se jím stává představitel koalice, která má většinu 
křesel v krajském zastupitelstvu a která tvoří radu.

· Kraje vznikly 1. ledna 2000, první volby do 
krajských zastupitelstev se konaly 12. listopa-
du 2000. 

· V Česku máme čtrnáct krajů, jedním z nich je 
hlavní město Praha s postavením a pravomo-
cemi obce a zároveň kraje.

· Volby do krajských zastupitelstev se konají 
každé čtyři roky. 

· Volby do zastupitelstva hlavního města se 
konají spolu s obecními volbami a podle jejich 
volebního systému.

· Souběžně s krajskými volbami se 2. a 3. října 
koná první kolo senátních voleb na Trutnovsku, 
Hradecku a Rychnovsku.

VÍTE, ŽE...

Nejvyšší představitel kraje. Z výkonu funkce 
je odpovědný zastupitelstvu kraje a zastupuje 
kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schvá-
lení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich 
pověření. Poslední čtyři roky byl hejtmanem Jiří 
Štěpán z ČSSD. Před ním byli dvakrát hejtmany 
Pavel Bradík z ODS (2000 až 2008) a Lubomír 
Franc z ČSSD (2008 až 2016). 

KDO JE HEJTMAN

Z kandidátek může volič vybrat jednu politickou 
stranu, hnutí nebo koalici. Kroužkováním může 
udělit až čtyři preferenční hlasy. Do zastupitelstva 
se dostanou subjekty, které získají aspoň 5 % hlasů. 
Krajské zastupitelstvo se schází dle potřeby, nej-
méně však jednou za tři měsíce. Platně usnášet se 
může pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny 
všech členů. K přijetí usnesení, rozhodnutí nebo 
volbě je též potřebná nadpoloviční většina všech 
členů zastupitelstva. Zasedání jsou veřejná.

velkoobchod / maloobchod
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V říjnu letošního roku se uskuteční volby do Sená-
tu. Volit se bude ve třetině senátních obvodů (v 27  
z 81) a v rámci Královéhradeckého kraje se tyto volby 
uskuteční v obvodech 39 – Trutnov, 45 – Hradec Krá-
lové a 48 – Rychnov nad Kněžnou. Zvolený senátor či 
senátorka bude zastupovat svůj obvod v horní parla-
mentní komoře dalších šest let. Řekněme si o Senátu 
a jeho úloze něco více.

Postavení Senátu je upraveno Ústavou České re-
publiky, která byla schválena Českou národní 
radou 16. prosince 1992. Nicméně první volby do 
Senátu proběhly až v listopadu 1996 a od té doby 
se každé dva roky konají volby ve třetině obvodů. 
Senát je nerozpustitelný.

Jak se volí?
Do Senátu se volí na základě všeobecného, rov-
ného a přímého volebního práva prostřednictvím 
dvoukolového většinového systému. Počet kandi-
dátů v daném obvodě není omezen. Senátorem je 
zvolen takový kandidát, který v prvním kole volby 
získal alespoň 50 procent hlasů. Pokud se tak nesta-
ne, do 2. kola postupují dva kandidáti s nejvyšším 
počtem získaných hlasů a senátorem je pak vítěz 
tohoto volebního souboje. Kandidátem na senátora 
může být každý občan, který nejpozději v druhý 
den voleb dosáhne věku nejméně 40 let. 

Pravomoci
Senát disponuje zákonodárnou iniciativou, a může 
tedy Poslanecké sněmovně předkládat vlastní ná-

vrhy zákonů. Předseda Senátu vyhlašuje termín 
konání voleb prezidenta republiky. Horní parla-
mentní komora schvaluje soudce Ústavního sou-
du a na návrh Senátu jmenuje prezident republi-
ky předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů. 
Senát může podat k Ústavnímu soudu žalobu na 
prezidenta pro velezradu a společně s Poslaneckou 
sněmovnou přijímá usnesení, že prezident nemů-
že vykonávat ze závažných důvodů svůj úřad.  
V době, kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, 
přebírá Senát pravomoc přijímat zákonná opatření 
ve věcech, které nesnesou odkladu.

Stanoviska k zákonům
V rámci legislativního procesu se Senát zabývá 
zákony, které mu postoupí Poslanecká sněmovna. 
Jeho stanoviska mohou mít tuto podobu:

1) Schválení – V takovém případě je zákon postou-
pen k posouzení prezidentu republiky.
2) Zamítnutí – Návrh zákona míří zpět do Po-
slanecké sněmovny a ta může zamítnutí Senátu 
přehlasovat většinou všech poslanců (minimálně 
101 hlasy). Senát však nemůže být za žádných 
okolností přehlasován u ústavních a volebních 
zákonů, zákonu o styku obou komor parlamentu, 
jednacího řádu senátu či některých mezinárod-
ních smluv.
3) Vrácení zákona s pozměňovacími návrhy – Zá-
kon se vrací do Poslanecké sněmovny, která nej-
prve hlasuje o znění zákona navrženém Senátem. 
Pokud toto znění není přijato prostou většinou 
(přítomných) poslanců, hlasuje se znovu o návrhu 
v původním znění navrženém Poslaneckou sně-
movnou a zákon je případně schválen nadpolovič-

DALŠÍ HLASOVÁNÍ SE BLÍŽÍ

ní většinou hlasů všech poslanců. Pokud poslanci 
nepřijmou senátní a ani nepotvrdí svoji původní 
verzi, zákon z legislativního procesu vypadává.
4) Vyjádření vůle se zákonem nezabývat – Tímto 
stanoviskem se považuje zákon za přijatý.
5) Nevyjádření se – Pokud se senátoři nevyjádří 
k návrhu zákona do 30 dní od chvíle, kdy jim byl 
postoupen Poslaneckou sněmovnou, považuje se 
zákon za přijatý.

Významnými politickými záležitostmi, o kterých 
Senát nehlasuje, jsou hlasování o důvěře či nedů-
věře vládě a schvalování státního rozpočtu.

Mocenská protiváha
Odlišnost volebního systému a nemožnost být  
v některých ohledech přehlasován Poslaneckou 
sněmovnou činí ze Senátu významnou ústavní in-
stituci a jakousi pojistku demokracie.  
 
Je to dáno i tím, že po většinu doby jeho exis-
tence bylo složení Senátu významně odlišné od 

Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu ve-
směs vítězili kandidáti stran či hnutí, která stála  
v opozici vůči vládě. Obecně lze říci, že ve vol-
bách do Senátu voliči vyvažovali politický systém 
a nechtěli dopustit veškerou koncentraci politické 
moci v zemi v rukou jedné strany nebo jednoho 
mocenského tábora. 
 
Kvůli této odlišnosti ve složení obou komor je bez 
konsenzuální shody široké politické reprezenta-
ce takřka vyloučeno změnit volební systém, vy-
psat referendum (například o vystoupení z EU či 
NATO), zavést přímou volbu starostů či hejtmanů 
či zrušit samotný Senát.
 
V čele Senátu Parlamentu České republiky do-
sud stálo šest osobností: Petr Pithart (KDU-ČSL), 
Libuše Benešová (ODS), Přemysl Sobotka (ODS), 
Milan Štěch (ČSSD), Jaroslav Kubera (ODS)  
a současným předsedou je Miloš Vystrčil (ODS). 
Vedení komory, které odráží sílu a zastoupení 
jednotlivých klubů, se volí každé dva roky na 
základě dohod senátorských klubů.

Senát je 
pojistkou 
demokracie

SENÁTNÍ VOLBY
2020
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pluháček

MICHAL BOGÁŇ, 
FOTO: MILOŠ ŠÁLEK, PEDRO CANCEL

Chci dát o sobě ještě 
víc vědět než doposud

Je odchovancem trutnovského hokeje, v klubu prošel všemi mládežnickými kategoriemi a v osmnácti letech 
nakoukl i do áčka. Teď je Mikuláš Pluháček o rok starší a má za sebou svou první zámořskou sezonu! Talento-
vaný gólman chytal za San Diego Sabers ve Western States Hockey League (WSHL), kde se mimo jiné potkal  
s dalším hráčem z trutnovské líhně Petrem Teuberem. Od září by se rád znovu za oceán vrátil a kráčel za svým 
americkým snem.

S hokejem začínal ve čtyřech letech. Jako obránce. 
„Vždycky jsem chtěl do brány, ale táta mi říkal, ať 
se nejdřív naučím bruslit a pak můžu chytat,“ vzpo-
mínal Mikuláš. Trvalo to dva roky. Patřil k pravidel-
ným účastníkům hokejových kempů Ladislava Lu-
biny, jednou tam onemocněl gólman a malý Miky 

HOKEJOVÝ BRANKÁŘ

každý trénink lezl v hráčské výstroji do brány. Bý-
valý extraligový hráč si toho všiml a přišel za ním  
a tátou s nabídkou, jestli to „mladej“ nechce zkusit 
mezi tyčemi. „Doma jsme pak s mamkou museli 
tátu ještě chvíli přemlouvat, ale nakonec jsem do tý 
brány šel a už v ní zůstal,“ usmál se.

V mládežnických kategoriích se objevoval v kraj-
ských výběrech, v juniorském věku získával zku-

šenosti i s dospělým hokejem. Trénoval s béčkem, 
za které zasáhl do patnácti utkání. A sáhli si po 
něm také trenéři z druholigového áčka. V letní 
přípravě jako dvojka dvakrát seděl na střídačce 
prvního trutnovského týmu. Jak chytá? Když se 
mu to prý všechno sejde najednou, dokáže zachy-
tat velice brilantně a předvádí zásahy, které jsou 
hodné brankářů v nejvyšších soutěžích.

Velká změna v životě se 183 cm vysokému gólma-
novi přihodila loni o prázdninách v Písku na Goalie 
Academy International Romana Višňáka. „Nastu-
poval jsem tam v sobotu a v pondělí za mnou přišel 
trenér František Brázdil, že se mu líbí, jak pracuji, 
že bude trénovat v San Diegu a rád by mě tam měl. 
Večer prý zavolá majiteli klubu, jak to mají s gól-
many a ozve se mi,“ vyslechl si nečekanou zprávu. 
O dva dny později za ním kouč přišel znovu. Místo 
pro gólmana z Krkonoš bylo! Točil by se s jedním 
Švédem a další brankáři by je doplňovali.

Mikuláš okamžitě tuto novinku volal domů rodi-
čům. Ti za ním v sobotu ráno přijeli, všichni si sedli 
a s trenérem probrali, co by se od něj očekávalo a na 
co by se měl připravit. Během měsíce se pak vše do-
mluvilo. Student trutnovské průmyslovky přerušil 
studium, byl mu přidělen agent Dominik Čapek, 
podepsala se smlouva a 9. září seděl v letadle do 
Ameriky. „Samozřejmě jsem se těšil, ale určitě jsem 
měl i trošku obavy, že tam budu sám,“ povídal, že 
na takhle dlouho pryč  a daleko od rodiny ještě ne-
byl odloučený. Nejistotu cítil i po hokejové stránce, 
jestli to zvládne.

Jen krátce pro vysvětlení. Juniorský tým San Die-
go Sabers už čtyři roky vlastní někdejší bývalý 
výborný zlínský útočník Tomáš Kapusta. Bron-
zový medailista z mistrovství světa v roce 1993, 
který si rok poté zahrál i pod olympijskými kruhy  
v Lillehammeru, otevírá dveře mladým českým 
hokejistům do kvalitní juniorské soutěže zá-
padních států v USA. Je to liga, odkud se hodně 
starších hráčů chce dostat na univerzitu a mladší 
chtějí do nejvyšší juniorské soutěže. Na zápase je 
přítomno vždy hodně skautů.

Mikuláš, aby se aklimatizoval a se vším seznámil, 
přiletěl do přímořského a s 1,5 milionu obyvatel 
druhého největšího města v Kalifornii čtrnáct dní 
před srazem. Celý trenérský štáb byl poskládaný  
z českých koučů, gólmany vedl již zmiňovaný 
František Brázdil, jenž byl zároveň asistentem tre-
néra. „Necelý měsíc jsme trénovali na suchu plus 
poslední dva týdny už taky na ledě,“ přiblížil trut-
novský mladík začátek svého angažmá.

Hned od prvních tréninků poznal obrovský 
rozdíl v nasazení. „U nás se občas stává, že to 
kluci na tréninku vypouštějí. V Americe si to ale 
nemůžou dovolit, protože na jejich místo čeká 
dalších pět hráčů. Tam jedou všichni na krev. 
Trénovali jsme třikrát čtyřikrát denně a někdy 
jsem to nechápal, co se děje,“ vyprávěl, že fyzic-
ky to bylo hodně náročně. Tréninky probíhaly  
i na pláži ve třiceti stupních. „Hlavně jsem nebyl 
zvyklý zvedat nějaké těžké váhy, zatímco Ame-
ričani jsou na tom založeni. Postupně jsem si ale 



zvykl, přidával jsem si tréninky a pak už to bylo 
s klidem,“ dodal.

Tým čítal asi 25 hráčů, nějací odcházeli, jiní přichá-
zeli. Gólmanů bylo pět - Čech, Švéd a tři Američa-
né. Mikuláš měl domluvené, že s ním počítají do 
první dvojice. V úvodu sezony se mu však vůbec 
nedařilo. Takže spíš doplňoval Švéda, který chytal 
skvěle, a Američana, jenž přišel z vyšší soutěže, 
takže měl už větší zkušenosti. „Bylo to náročné se  
s tím vyrovnat, protože mi bylo řečeno, že bych 
měl chytat, ale dostal jsem utkání a pokazil to. Byl 
jsem z toho opravdu takový vyjukaný,“ přiznal. 

Hokej na užším kluzišti nikdy nezažil, tak se  
s ním za pochodu seznamoval. Hodně mu radil 
kouč Brázdil, probírali to i na videích, přidávali 
tréninky. A pak to přišlo. Během jednoho týdne se 
všechno obrátilo. Trutnovský gólman vypadal na 
tréninku výborně, a tak asi po měsíci na přelomu 
října a listopadu dostal další šanci mezi tyčemi a tu 
už nepustil. V dobrých výkonech pak pokračoval 

a jeho forma rostla zápas od zápasu. Blýskl se i tře-
mi nulami. V základní části WSHL střežil svatyni  
Sabres v 26 utkáních, průměr obdržených branek 
na zápas měl 1,79 a s úspěšností zákroků 93,8%.

Nejlepší utkání prý odchytal v El Pasu. Na tam-
ní Rhinos, kteří jsou před každou sezonou vel-
cí adepti na titul, chodí i čtyřtisícové návštěvy. 
„Myslím, že všude chodilo víc lidí než u nás,“ 
ušklíbl se Miky. Návštěvnost domácích zápasů 
Sabres se pohybovala někde mezi třemi a pěti 
stovkami lidí. San Diego jako město totiž žije 
baseballem, Padres hrají MLB, a velmi populární 
je tam také americký fotbal. Nicméně kousek od 
centra má farmu Anaheim, kam se mladí junioři 
jezdili dívat na zápasy NHL. Ale zpět k nejlepší-
mu výkonu českého gólmana.

Ve WSHL se vždy hrají trojzápasy a ten, který Sa-
bres sehráli v El Pasu, byl nejhorší z celé sezony. 
První mač schytali nakládačku 0:13, kdy Mikuláš 
dělal dvojku. Do druhého utkání se postavil do 

brány, hosté opět neuspěli, ale tentokrát padli jen 
2:5. Gólman nosící na dresu číslo 31 sklidil slo-
va chvály, ačkoliv třetí třetinu nedochytal kvů-
li zranění. Po střetu s hráčem za brankou upadl  
a soupeř ho nakopl do žeber. Ve třetím utkání pro-
to už jen stál v obleku na tribuně a přihlížel opět 
debaklu 0:9. „Jinak jsme si v sezoně vedli velmi 
dobře,“ poznamenal. 

Mezi soupeře Sabres ještě patřili Fresno Monsters, 
Las Vegas Thunderbirds, Ontario Avalanche, Va-
lencia Flyers a Seattle Totems. Po základní části 
Western Division obsadil Pluháčkův tým dru-
hé místo s bilancí 31 výher - 18 proher a Mikuláš 
Pluháček byl před play-off zvolen jeho jedničkou. 
Jenomže na vyřazovací boje nedošlo. Kvůli koro-
naviru. „Američané si to vůbec nechtěli připustit, 
že by se něco takového mohlo stát a do poslední 
chvíle jsme se připravovali na zápas,“ vyprávěl 
Mikuláš. Tým ve středu absolvoval předzápasový 
trénink. Druhý den ráno si na sebe hráči ještě vzali 
týmové obleky, ale vzápětí přišla zpráva od majite-
le klubu, že Vegas nepřijedou a sezona je zrušená. 
„Ať co nejrychleji letíme domů nebo nám zavřou 
hranice,“ pronesl gólman z Trutnova, že okamžitě 
volal domů a s agentem sháněli letenku. V sobotu 
už seděl v letadle.

První zámořská sezona tak pro mladého brankáře 
vyústila ve zvláštní konec, nicméně do jeho dalšího 
hokejového působení mu ukázala spoustu nových 
poznatků. V čem na sobě nejvíc pozoruje pokrok? 
„Asi v rychlosti a přesnosti zákroků a teď už si také 
víc věřím na práci s holí, která je tam docela důle-
žitá,“ řekl gólman, který se na ledě vyžívá v situa-
cích, kdy před ním není moc vidět a on si musí najít 
puk. V hokeji to chce dotáhnout co nejvýš. Kdyby 
byla možnost, rád by si v Americe do života udě-
lal i univerzitu. „Možná by se to pak řešilo jinak. 
Pro mě je ale zatím přednější hokej a dostat se co 
nejdál,“ nechal se slyšet. Až do NHL? „Každý tam 
chce,“ usmál se.

Zájem o jeho služby za mořem je od několika klu-
bů, přes trenéra Brázdila se mu ozvali i z El Pasa, 
kde si ho zapamatovali. Nabídky má také z vyš-
ších soutěží. „Uvidíme, jaké budou možnosti a co 
se stane, jestli nás jako Evropany třeba do Ameriky 
vůbec pustí,“ narážel na stále nejistou dobu kvů-
li pandemii. „Určitě bych se tam ale chtěl vrátit  
a znovu se uchytit a dát o sobě ještě víc vědět než 
doposud,“ dodal trutnovský odchovanec, který se 

MIKULÁŠ PLUHÁČEK

· narozen 18. října 2001 v Trutnově
· je odchovacem trutnovského hokeje, kde 
začínal ve čtyřech letech
· mamka pracuje v masně, otec dělá střechy, 
má mladšího bratra Štěpána
· studuje na trutnovské průmyslovce obor 
informační technologie a management, po 
druhém ročníku má teď na dva roky  
přerušené studium
· v loňské sezoně se vydal za zkušenostmi 
do amerického týmu San Diego Sabres hrající 
WSHL, kde byl čtvrtým nejlepším 
brankářem ligy
· má rád cestování, běhání a vaření, nemá rád 
zubaře, pomluvy a špagety

HOKEJOVÝ BRANKÁŘ

nyní přes léto připravuje s místními druholigový-
mi Draky.

Z půlroční americké zkušenosti si kromě hokeje 
odnesl ale i zlepšenou angličtinu, s níž po příletu 
dost bojoval. „Já jsem se s ní pral už na škole, v pod-
statě jsem nerozuměl ani slovo,“ líčil. Hodně mu 
pomohli čeští trenéři i Američané, kteří ho opravo-
vali. Ubytovaný byl postupně ve dvou rodinách. 
V té první to nefungovalo, jak mělo. S dalšími pěti 
spoluhráči si stěžoval na jídlo i prostředí. Dlouho 
se však nic nedělo a změna nastala až po Vánocích, 
kdy se vrátil z Čech do nové rodiny. S tou si sedli. 
„Bylo nás tam plno kluků, super prostředí, navaře-
no. Bylo to jako nebe a dudy,“ pochvaloval si.

Změnou pro něj například bylo také chování Ame-
ričanů. „U nás se mi nestane, že si půjdu koupit 
něco do obchodu nebo na benzinku a najednou se 
mě prodavačka zeptá, jaký jsem měl den, co plánuji 
na víkend, a normálně spolu začneme bavit,“ divil 
se. Život v Americe je prý úplně jiný. Na druhou 
stranu on z něj moc nezažil, protože v podstatě 
chodil pouze na tréninky. Centrum navštívil dva-
krát. Když přijížděl z letiště a odjížděl na letiště. 
„Nejsem typ, co vyhledává party či velké akce,“ 
prohlásil. San Diego ležící kousek od mexických 
hranic je třeba domovem největší námořní flotily 
na světě. „Tam jsem se taky nebyl,“ smál se.

29



30

HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Ze špalku dřeva vypadl odznak 
pro matky árijských dětí 

Taková událost, která se nedávno odehrála v rodině Jana Fiebingera z Trutnova, známého z genealogických 
pátrání po svém rodu, se nestane každý den. Nedávno mu Jan Strachota z oblasti Janovic a Hodkovic, která 
patří pod obec Jívka, přivezl domů na topení bukové dříví. To bylo nutné zpracovat a uskladnit na zimní měsíce.

Jeho syn Jan, který špalky nakládal na kolečko, při 
tom učinil zásadní objev. Z jednoho totiž vypadl 
odznak. „Všiml jsem si, že vedle špalku něco leží 
na zemi. Hned na první pohled jsem spatřil háko-
vý kříž. Odznak byl trochu pokrytý hlínou, kterou 
jsem odstranil. Zpočátku jsem nechtěl uvěřit, že 
jsem něco takového objevil. Bylo to velké překva-
pení. Pak už jsem se věnoval více nálezu než dře-
vu,“ vzpomíná na nedávnou událost syn Honza.

Ten si nález vysvětluje tak, že Němci, kteří po válce 
odcházeli z pohraničních Sudetech, kde předtím 

NEČEKANÝ NÁLEZ

žili, ukrývali různé cennosti, kde se dalo, vytváře-
li skrýše, a to i v dutinách stromů. „To bude zřej-
mě případ i tohoto kříže,“ myslí si. Stejný názor 
má i jeho otec. „Mám kamaráda ze Žacléře, který 
vyhledává různé věci v přírodě pomocí detektoru 
kovů. Sám už našel dva nebo tři podobné pokla-
dy pod pařezy, kde v krabičce byly zlaté hodinky, 
náušnice a podobné cennosti. Ty si Němci schová-
vali, protože věřili, že se jednou vrátí a zase si je 
vyzvednou.“  

Stříbrný nález noví majitelé vyčistili louhem. Kří-
žové strany jsou modré barvy, uprostřed je háko-
vý kříž a v kruhu kolem něj nápis Der Deutchen 

Mutter, tedy Německá matka. Na rubu je podpis 
Adolfa Hitlera a datum 16. prosince 1938, tedy den, 
od kdy začaly být kříže udělovány německým mat-
kám, za „uvědomělé“ rozmnožování árijské rasy. 
„Při předávání odznaku matce místní příslušníci 
Hitlerjugend udělali špalír a salutovali,“ vysvětluje 
Fiebinger starší.

Čestného kříže německé matky, jak nálezci zjis-
tili, jsou tři verze. Bronzový je určen pro matku 
minimálně čtyři dětí, stříbrný šesti a zlatý osmi 
potomků. Tyto kříže byly udělovány 12. srpna při 
příležitosti narození Hitlerovy matky. „Podařilo se 
mi také vypátrat, že ještě existuje zlatý kříž s bri- 
lianty. Ten byl údajně udělen jen několika matkám, 
které přivedly na svět dvanáct až čtrnáct dětí,“ říká 
Fiebingerův syn, který si nechá nález na památ-
ku. „Něco takové se totiž každý den nenajde. Je to 
vzpomínka spojená s historií Trutnovska,“ dodává.

Jeho otec je toho názoru, že nalezený kříž je arte-
fakt, který má více úrovní. „Je tem hákový kříž, 
což samo o sobě působí dosti odpudivě. Je to ale 

zároveň odznak, který byl přes sedmdesát let 
ukrytý někde v dutině stromu, a to působí naopak 
zajímavě. Když se ještě dokáže identifikovat místo 
nálezu, dala by se určitě v archivech či matrikách 
najít majitelka kříže, což je podle mě více než něja-
ká symbolika nacistické ideologie.“
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ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Restaurace 
U Úpského nábřeží

Na výřezu z pohlednice vydané kolem roku 1910 je zachycen 
dům čp. 179. Před první světovou válkou zde sídlila restaurace 
Zum Aupastrand (U Úpského nábřeží). Postaven byl roku 1905  
a zprvu jej vlastnila Josefa Buchbergerová. Záhy ovšem přešel do 
vlastnictví Leodegara Pozdeny, který zde provozoval restaura-
ci, kde se hosté mohli občerstvit vínem, pivem, kávou i čajem. 
Nejpozději ve 20. letech 20. století restaurace zanikla. Dům stojí 
dodnes a nalezneme jej v blízkosti křižovatky ulic Polská a Kpt. 
Jaroše. Závěrem patří poděkování Pavlu Janatovi z Trutnova,  
z jehož sbírky pohlednice pochází.

PROMĚNY TRUTNOVA

PŘIPOJ SE K NAŠEMU TÝMU - POZICE NA HPP
KUCHAŘ/KA TEPLÉ A STUDENÉ KUCHYNĚSAFARI PIVOVAR
Očekáváme:
•  kolegu, který je pilný, svědomitý a používá „selský rozum“
•  zkušenost v oboru uvítáme
•  aktivní přístup a zodpovědnost / schopnost týmové práce
•  vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

Pokud vás naše nabídka zaujala, 
neváhejte a ozvěte se nám – těšíme se na vás!

mobil: 777 344 433
imasin@safarigastro.cz  / www.safarigastro.cz

Nabízíme:
•  krásné a netradiční pracovní prostředí
•  směnný provoz dle dohody
•  nejmodernější vybavení nové kuchyně
•  možnost zajištění ubytování v blízkosti práce
   pomoc s dopravou
•  minimální mzda 28–35 000 Kč
 + osobní ohodnocení + podíl na spropitném
•  zázemí stabilní firmy s více než 20letou historií

VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Portrét trutnovského starosty 
Liebiga

Ferdinand Liebig se narodil roku 1896 v Krabči-
cích u Jaroměře, získal kvalifikaci zeměměřiče  
a v letech 1933 – 1938 zastával post starosty měs-
ta Trutnova. Patřil k nacionálně angažovaným 
sudetským Němcům. Po druhé světové válce 
byl stejně jako většina německého obyvatelstva 
z Trutnova odsunut do Německa, kde se podílel 
na založení a činnosti přesídleneckého sdružení 
Heimatkreis Trautenau. Zemřel roku 1954 v Bay-
reuthu ve Spolkové republice Německo. Ve sbírce 
Muzea Podkrkonoší v Trutnově je dochován jeho 
portrét, který roku 1938 namaloval vynikající trut-
novský malíř Josef Polz.

Z MUZEJNÍCH SBÍREK
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K2 vlastní cestou
Jít krást koně
Všechna moje láska
Havel
Proxima
Mulan
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Casting na lásku
To musí být nebe
Wonder Woman 1984
Vzhůru za sny
Meky
Štěstí je krásná věc
Sladký konec dne
Hurá do džungle
Wonder Woman 1984 (3D)
Spongebob ve filmu: 
Houba na útěku
Bourák

Ukradená vzducholoď
Amadeus
Vlasy
Ať žijí duchové
Dobyvatelé ztracené archy

3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.

7. a 8. 8.
9. 8.

10. 8.
11. a 12. 8.

13. 8.
14. a 15. 8.

16. 8.
17. 8.

18. a 19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.

24. a 25. 8.

1. 8.
8. 8.

15. 8.
28. 8.
29. 8.

26. 8.
27. 8.

28. a 29. 8.
30. 8.
31. 8. 

19.30
19.30
19.30
17.00
17.00

Víkend na chatě
Jeskyně
Šarlatán
Trollové: Světové turné
Spongebob ve filmu: 
Houba na útěku

Z filmu: Wonder Woman 1984.




