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Galerie budoucnosti

Editorial
Za kulturou do EPO 1
MICHAL BOGÁŇ / šéfredaktor
Covid necovid, tady se píše historie!
A jmenuje se EPO 1. Dobře si tento
název zapamatujte, za pár let ho
budeme (nejen) v Trutnově vyslovovat možná stejně často jako UFFO.
Potenciál pro to má obrovský. Cože
je to EPO 1? Kulturně-umělecký
megaprojekt podnikatele Rudolfa
Kaspera, který bývalé elektrárně
v Poříčí vdechuje nový život. Více
než sto let starý industriální objekt mění v obří galerii - Centrum
současného umění EPO 1.
Bude to fakt velký! Jak moc, to
pochopíte asi jenom, když se ocitnete na „místě činu“ a procházíte
z jednoho sálu do druhého, třetího,
čtvrtého, pátého… Vždyť také termín úplného dokončení je až v roce
2025. Mezitím už ale nová instituce
bude lákat návštěvníky na umění
a kulturu, které díky zaujetí, podpoře a štědrosti Rudolfa Kaspera
dostávají zcela jiný rozměr. A získávají nové a nové obdivovatele
napříč generacemi.
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www.kaspergroup.cz

Kterou sochu
byste rádi viděli
v Trutnově?
Anita Krausová, herečka
Cokoliv od sochaře Jindřicha Zeithammela. Jeho
tvorba je čistá, prostá, bez
jakýchkoliv
kudrlinek
a zbytečností a přitom rezonuje hloubkou, která v člověku dokáže
utkvět. Nepodbízí se.
Monika Medková Vlčková,
majitelka vinotéky
Ráda bych viděla sochu na
způsob známého Čumila
v Bratislavě. Socha, která
nutně není spojená s kýmkoliv, ale pokaždé, když ji míjíte, vám způsobí
spontánní úsměv.
Jan Pavlíček,
koordinátor výroby
Růžový králík z Plzně. Ta
socha je pro mě jedinečná
tím, jaký rozruch vyvolala
v Plzni. Chtěl bych znát reakce Trutnováků. I když si myslím, že za tu
dobu, co se v Trutnově prezentuje moderní
umění, by se to přijalo líp než kdekoliv jinde.
Lucie Špetlová,
majitelka barber shopu

Nařízení se mění, partner zůstává
KASPER GROUP – STABILNÍ PARTNER KULTURY I V NELEHKÝCH ČASECH

Líbila by se mi socha hor,
respektive nějakého sousoší, které by ztvárňovalo Krkonoše a třeba i Krakonoše.
Kdo míří na hory, měl by vědět, že už v Trutnově na něj začne dýchat horský vzduch a stojí za
to se tu zastavit a projít si naše krásné město.
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EPO 1

Bývalá elektrárna se promění
na centrum moderního umění
PAVEL CAJTHAML, HYNEK ŠNAJDAR,
FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Nebourat, ale zachránit a vrátit někdejší slávu! I tak
se dá stručně shrnout ambiciózní plán, který má revitalizovat jednu z posledních industriálních staveb
v Trutnově. Pokud se vše podaří, změní se dnes už
téměř zapomenutý objekt první poříčské elektrárny
na unikátní galerii. Široko daleko nebude mít konkurenci. Výjimečná bude velikostí i programovou náplní,
slibuje trutnovská rodinná firma Kasper. Právě od ní
nápad na velkorysou přeměnu vzešel.
6

Když přijdete před někdejší elektrárenskou budovu, dýchne na vás historie. Bez nadsázky. Více
než sto let starý pětipodlažní dům zaujme velikostí
a pohlednou fasádou z lícových cihel. Pokud by
filmaři hledali dobovou romantiku, mohli by ji
natáčet právě tady. Když ale vstoupíte dovnitř, je
znát, že objekt byl v posledních letech nevyužitý.
Haly jsou téměř prázdné, po zemi se povaluje nepořádek - ocel, trubky, dřevěné trámy či rezaté dráty. V jedné hale jsou menší tlakové nádoby a pod
stropem mostový jeřáb. Vše pozůstatky posledního
využití budovy - výroby někdejšího ČKD Dukla.

Takový pohled bude ale brzy minulostí. Firma Kasper, která areál v roce 2011 koupila, se
před čtyřmi lety rozhodla bývalou elektrárnu přestavět na Centrum současného umění.
„Když jsme začali řešit budoucnost nevyužitých prostor, byly pouze dvě možnosti: buď
elektrárnu zbourat a postavit na stejném místě
nové výrobní haly, nebo objekty zrevitalizovat a využít pro něco jiného. Od začátku jsme
se klonili k druhému řešení,“ vzpomíná Rudolf Kasper, zakladatel a jednatel firmy. „Budova bývalé elektrárny nám připadala natolik
zajímavá a hezká, že z toho galerie vyplynula
prakticky sama,“ přiznává jeho manželka Renata Kasperová.

Hledáš práci

Zapálíš se

v menším

snadno

týmu?

pro v ěc?

Baví t ě

Chceš

hledat nová

pracovat

řešení?

v Trutnov ě?

Centrum, nebo chcete-li galerie se zaměřením
na sochy a plastiky, dostala název EPO 1 (Elektrárny Poříčí 1). Ve spolupráci s náchodským
Atelierem Tsunami vznikly velkorysé plány.
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EPO 1

V pětipodlažní budově bývalé rozvodny mají být
tři podlaží výstavních prostor pro menší 3D objekty, obrazy, grafiku i fotografie. Součástí objektu
bude také depozitář a technické zázemí EPO 1. Největším prostorem se stane původní generátorovna
a strojovna, ideální místo pro instalaci nadrozměrných a významných sochařských děl.
Letos v únoru se firma pustila do revitalizace. Dbá
přitom na to, aby v exteriérech zůstal zachovaný
původní vzhled. Interiéry budou kompletně zmodernizovány, vytápěny a klimatizovány. Nyní už
má Kasper hotovou administrativní část - v moderním stylu, ale se zachováním mnoha původních
prvků. Na ní navázala rekonstrukce bývalé strojovny, výměna oken a generální oprava střechy.
Proměna bývalé elektrárny v kulturní centrum je
rozdělena do několika etap. Otevření funkční části
se chystá na květen roku 2022. Úplné dokončení
komplexu je ale plánováno až do let 2024 až 2025.
Teprve tehdy bude zprovozněno celé zázemí galerie EPO 1. „Chceme pro Centrum současného
umění vytvořit velmi kvalitní a nadčasové prostory. Budovy budou velmi kvalitně zrekonstruované
a budou žít dál. Věřím, že díky tomu přežijí další
generace,“ doufá Kasper.

Jenže přestavět továrnu na galerii je jen první krok.
Bude potřeba pro ni mít atraktivní náplň. Dá se
předpokládat, že lákadlem budou sochy, které se
díky svým velkým rozměrům do jiných českých
galerií nevejdou. Obří výstavní plochy s vysokými stropy dají umělcům šanci vystavit díla, která
se objevují jen někdy a někde a nemohou putovat
po galeriích jako například obrazy či fotografie.
„Chceme se zaměřit na plastiky a sochy, protože
prostory našeho centra si o to doslova říkají. Navíc
máme k sochám vřelý vztah, v naší továrně spolupracujeme se sochaři a některá díla si sami kupujeme,“ připomíná Kasper. „Budeme se soustředit na
větší až nadrozměrné výtvarné objekty, především
na sochy. Chceme navázat spolupráci s našimi
umělci, ale i se zahraničními - například z Polska
a Slovenska,“ doplňuje Renata Kasperová. Tím se
poříčská galerie bude výrazně lišit od většiny českých a evropských výstavních prostor.
V centru ale nebudou jen krátkodobé expozice.
Kasperovi počítají rovněž s netradičními workshopy s umělci a mládeží, sochařům umožní tvořit přímo v galerii, spolupracovat chtějí také se školami
a veřejnými institucemi. „EPO 1 bude jakýmsi

EPO 1

mozkem a srdcem celého projektu. Zároveň ale
chceme, aby z něj umění expandovalo do veřejného prostoru,“ upozorňuje Rudolf Kasper.
Budovat soukromou sbírku pro začátek Kasperovi neplánují, i když je téměř jisté, že časem nějaká
vznikne. Co už ale pomalu chystají, je velkolepé
otevření centra, i když bude až v květnu 2022.
Součástí slavnosti bude například reprezentativní
sochařská výstava špičkových umělců. „Nechtěl
bych v současné době nikoho jmenovat, protože
koncept se teprve tvoří. Určitě se ale na první výstavě představí umělci, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, jako jsou sochaři Michal Gabriel či Čestmír
Suška. Chceme, aby první výstava byla umělecky
významnou a zajímavou, zaujala návštěvníky i odbornou veřejnost,“ naznačuje Rudolf Kasper.
V umělecké oblasti od začátku spolupracuje s ředitelkou Galerie města Trutnova Lucií Pangrácovou.
„Umění není nikdy dost. Když za mnou zhruba
před rokem pan Kasper přišel s ideou přeměnit
původní objekt elektrárny na Centrum současného umění, byla jsem nadšena. EPO 1 necílí jen na
Trutnov a okolí, ale také do Evropy. Mohla by to
být perla regionu, která bude zářit až do zahraničí.
Prostě unikát, neboť prostory mají úplně jiné možnosti, než byla veřejnost dosud zvyklá vídat, a nejen v Trutnově,“ uvádí Pangrácová.
Trutnov je sice v porovnání s Prahou nebo Hradcem Králové menší město na okraji republiky,
Rudolf Kasper je však přesvědčený, že projekt
výjimečné soukromé galerie se ujme. „Kdybych si
myslel, že Trutnov pro takový projekt není dobrá
adresa, tak tady už dávno nebydlím, nepodnikám
a nečiním tyto kroky. Naším cílem je tady dělat to,
co nás baví a máme rádi, tedy umění a jeho podporu. Cílíme přitom nejen na region a republiku, ale
do budoucna chceme být významní minimálně i ve
středoevropském kontextu,“ zdůrazňuje Kasper.
Prostorům první poříčské elektrárny by tak vrátil
už zašlou slávu. Když před 106 lety zahájila provoz, dodávala elektřinu pro více než 60 měst a obcí.
Nyní by mohla mnohem větší část našeho kraje,
naší země a našeho kontinentu zásobovat špičkovým výtvarným uměním. Jak sám Rudolf Kasper
říká - vždy, když svými penězi podpoří kulturní
akci či instituci - kvalitní kultura vychovává. „Jak
se na lidi kulturně působí, hlavně u mládeže, tak
taková společnost v budoucnu bude,“ dodává.
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zanikají. Budova bývalé elektrárny nám připadala
natolik zajímavá a hezká, že z toho galerie vyplynula prakticky sama. Jasně, bude to boj, bude to
trvat dlouho. Sám už jste ale viděl v jednom patře
téměř hotový výstavní prostor a kanceláře. Tam už
to vypadá hezky a čeká se jen, až se to zabydlí nějakým uměním.
Rudolf: Mám k fabrikám srdeční vztah. Po vysoké
škole jsem pracoval prvních osm let v Texlenu.
Právě praxe z Texlenu mi dala dobrý základ do začátku podnikání, hlavně spousty procesních nebo
systémových věcí fungovaly v téhle firmě i za socialismu velmi dobře.
Stavět galerii tzv. na zelené louce jste nechtěli?
Rudolf: Nemyslím, že by to vyšlo levněji. Hlavní
nosné konstrukce bývalé elektrárenské budovy
jsou ve velmi dobrém stavu, i po 110 letech užívání.
My je chceme defacto komplet využít a pracujeme
jen s interiéry. Industriální architekturu, která tady
je, například kvalitní lícové pohledové zdivo, považujeme za velmi pěknou. Patřila sem, krásně se
zachovala, takže to chceme revitalizovat.

Sochy máme rádi
Kolik peněz bude stát přeměna bývalé elektrárny na
Centrum současného umění, manželé Renata a Rudolf Kasperovi neprozradili. Je ale jasné, že to bude
nákladný a časově náročný projekt. Mohli by si užít
spoustu jiné zábavy, místo toho se pustili do finančně
i pracovně náročného kulturního projektu, který široko daleko nemá obdoby.
PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Nebylo by pohodlnější za peníze cestovat nebo je
utrácet při nákupech?
Rudolf: Myslím, že žijeme kvalitní život. Považuji
za normální věc, že když člověk a jeho rodina dobře vydělávají, a je to v jejich možnostech, že udělají
něco pro veřejnost. Jsem rád, že kolem sebe vidím
v byznysu celou řadu lidí, kteří to cítí podobně.
Renata: Nejde o pohodlnost. Je to o motivaci. Naše
rodina podporuje kulturu už od roku 1991.
Co vás motivovalo k tomu, že jste se pustili do tak
rozsáhlého projektu?
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Rudolf: Je to více důvodů. S manželkou se už desítky let zajímáme o umění, máme ho rádi a často chodíme do galerií. Před řadou let jsme začali
spolupracovat s mnoha sochaři, protože naše výroba má blízko k jejich tvorbě. S některými jsme si
vyloženě sedli, jak se říká. V roce 2011 naše firma
koupila bývalý závod ČKD Dukla Trutnov a jeho
součástí byly rovněž objekty první poříčské elektrárny. Byly jen dvě varianty, jak je využít. Pokud
by v nich měla být výroba, tak bychom je museli
zbourat a stavět nové haly. Byla tu ale i možnost industriální budovu zachovat a zrekonstruovat. Rozhodli jsme se pro druhou možnost, areál zrevitalizovat a udělat z něj Centrum současného umění.
Neodradilo vás ani to množství práce? Všechno vyklidit, přestavět, nastěhovat nové věci, do toho přece
musíte vložit hodně energie.
Renata: Rozhodně to nebereme jako překážku.
Mnohdy nás trápilo, jak končí některé staré, ale
přitom poměrně hezké budovy trutnovských textilek. Buď jako nevyužité chátrají, nebo rovnou

Renata: Myslím, že kdybychom tuto budovu neměli, nenapadlo by nás stavět galerii na zelené louce.
Inspirovali jste se u jiných galerií?
Renata: Určitě nás inspirovaly návštěvy různých
galerií. Zejména se nám líbily výstavní prostory
a náplň v německém Büdelsdorfu, sbíráme ale
i zkušenosti a postřehy z jiných galerií. Nikoho ale
nekopírujeme.
Rudolf: Nápad na přeměnu elektrárny v centrum
umění se zrodil v mé hlavě. Návštěvy galerií, jako
je německá NordArt, nám pomáhají ujasňovat si
některé věci a třeba něco z toho i aplikovat, využít
pro náš projekt.
Čím se bude vaše Centrum současného umění lišit
od běžných galerií?
Renata: Vzhledem k tomu, že máme k dispozici
mimořádně velký prostor, budeme se soustředit na
větší až nadrozměrné výtvarné objekty, především
na sochy. Chceme navázat spolupráci s našimi
umělci, ale i se zahraničními - například z Polska
a Slovenska.

MANŽELÉ KASPEROVI

Rudolf: Jedna věc jsou prostorové možnosti. Budova má pět podlaží, jedno naše výstavní patro má
větší plochu než celá Galerie města Trutnova nebo
Uffo. Ale ještě podstatnější je, že jde o privátní záměr. Veškeré investice do našeho centra současného umění jsou financovány pouze z našich zdrojů
bez jakýchkoliv dotací či grantů.
Někteří sochaři jezdí už nyní k vám do továrny dohlížet na výrobu soch. Bude to běžné i v nově budovaném centru?
Rudolf: Právě to je jedna z našich dalších odlišností od jiných galerií. Umělce necháme tvořit přímo
v našem centru. Ať už samostatně, nebo společně
s našimi lidmi z výroby. Pak zde sochy můžou rovnou vystavit. A když už tady u nás sochaři budou,
pokusíme se s jejich pomocí dostat umění co nejvíc
mezi lidi, mezi mládež. Čili edukační činnost, spolupráce s uměleckými školami a tak dále.
Chcete získat nebo zapůjčit i díla, která jsou pro
městské či státní galerie finančně nedosažitelná?
Renata: Nechceme se hned zkraje soustředit na vytváření sbírky. Spíš se chceme věnovat výstavám.
Nejde nám ani o to, aby tu byla za každou cenu
co nejdražší díla. Samozřejmě, že není vyloučeno,
že se tu objeví hodně známá jména. Věříme, že
i umělci, kteří už jsou známí ve světě, budou mít
zájem tady svá díla vystavovat. Hlavně ale doufá-

me, že zejména nejmladší generace umělců tady
bude chtít ukazovat svá díla.
Rudolf: Naší prioritou není budovat si drahou soukromou sbírku. Chceme zainvestovat centrum současného a moderního umění a rozjet v něm kvalitní
výstavní činnost se zaměřením na sochy. Spolupracovat přitom budeme s lidmi, kteří jsou špičkou ve
svém oboru. Platit to bude i o umělcích. Chceme
sem dostat ty nejlepší. Věříme, že sem budou jezdit
rádi jak umělci, tak i milovníci umění, běžní návštěvníci a turisté. A záměrů máme víc.
Co ještě plánujete?
Rudolf: Bavíme se s kurátory a sochaři o tom, že
umění by mělo expandovat do veřejného prostoru, do města, do krajiny, na kopec, do lesa nebo
k cestě. To už se nyní pomalu tvoří. Příkladem jsou
Suškova socha Krasavice u nás v Žitné, Gabrielův
Lev před městskou galerií nebo Gabrielova socha
Lilie, která stojí u nově zrekonstruované kaple ve
Slavětíně. Máme po republice i po zahraničí ještě
další sochy, které vznikaly u nás. Třeba šestitunový
Asteroid v Praze - Dejvicích nebo velkého nerezového žraloka na chuchelském závodišti. Přibývat
budou další. Myslíme si, že to může velmi zatraktivnit okolí, taková místa můžou být cílem výletů
lidí. A to nás baví.
Renata: Věříme, že Trutnov bude mít další zajímavost, za kterou by lidé přijeli.

MICHAL GABRIEL

ČESTMÍR SUŠKA

Vše je v dobrých rukách
„Byl bych rád, aby se galerie stala cílem pro milovníky umění i pro ty, kteří k němu zatím úplně blízko
nemají,“ vyslovil své přání věhlasný sochař a pedagog
Michal Gabriel. Jeho jméno ve spojení s unikátními
výtvory z nerezové oceli vznikající ve strojírenské firmě Kasper Kovo slýcháme už šest let.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Jak na vás zapůsobilo prostředí, kde se buduje nové
Centrum současného umění EPO 1?
Vnímám ho velmi dobře. Jako u každého začínajícího projektu je velmi důležitá pozitivní energie investora, která musí být podepřena finančními prostředky a vizí, kam by se měl takový projekt ubírat.
Co vás nejvíce zaujalo?
Velmi silná je budova elektrárny, do které je galerie usazená. Dává k dispozici krásné prostory pro
komorní i monumentální instalace uměleckých děl.
S krásným okolím Trutnova by mohla vzniknout
zajímavá kombinace galerie a sochařského parku.

bývalé slévárny. I tam pan Kasper hledá inspiraci
přes ředitelku Galerie města Trutnova Lucii Pangrácovou. Ta právě pro Nord Art připravila expozici Českého národního pavilonu pod názvem „Na
hranici bezmezného a budoucího“. Součástí expozice byl i ocelový žralok, který vznikl v témže roce
ve spolupráci s firmou Kasper. Získal jsem hlavní
cenu a pavilon byl označený za nejlepší národní
pavilon za celou dobu existence festivalu.
Jaká je podle vás úroveň podobných projektů v naší
republice?
Počítám-li mezi podobné projekty například Galerii DOX v Praze Holešovicích, potom je laťka nastavená velmi vysoko a rozhodně by nebylo dobré se
s Doxem srovnávat v podobném programu. Myslím ale, že nevýhoda malého města se může
proměnit ve výhodu, kterou skýtá krásná krajina
v jeho okolí. Sochařská expozice se může protáhnout z galerie do krajiny a vytvořit turistické trasy
spojující sochy s krajinou. Ve spojení s možností realizovat i některé sochařské projekty ve firmě vzniká nezaměnitelný a originální projekt, který může
zcela rovnocenně stát vedle projektu DOX.
Troufnete si odhadnout, jakou bude mít EPO 1 budoucnost?
Odhadovat budoucnost je těžké a skoro nemožné
je to právě v této době. Mohu vyslovit přání, jak
bych si budoucnost EPO 1 představoval. Byl bych
rád, aby se galerie stala cílem pro milovníky umění
i pro ty, kteří k němu zatím úplně blízko nemají.

Co si myslíte o vizi Rudolfa Kaspera?
S panem Kasperem mluvím často, ale většinou
se to týká soch, které právě realizujeme. Jeho vizi
vzniku galerie samozřejmě znám. Zatím se týká
především té fyzické části, která postupně vzniká. Stejně důležité je ale i to, co je spojené s náplní,
činností a zaměřením galerie, o tom zatím mnoho
nevím. Věřím ale, že je vše v dobrých rukách.
Vystavoval jste v podobném industriálním prostoru?
Ano, samozřejmě. Několikrát v Německu na Nord
Artu, kde festival probíhá ve velkých prostorách
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S Rudolfem Kasperem a jeho firmou spolupracujete
již řadu let. Jak vaši spolupráci hodnotíte?
Spolupráce s panem Kasperem mně dovedla k dílům, která bych určitě v jiných podmínkách, než
jaké mi poskytl on, nerealizoval. Pokračoval bych
ve svých jiných projektech, ale určitě by mi chyběla
právě tato cesta ocelových strukturovaných soch,
které v monumentálním rozměru rozvíjejí možnosti nástrojů digitálního sochařství. Dlouho se právě
tímto směrem souběžně s tradičním sochařstvím
ubírám a také ho učím. Jsem velice rád, že díky
spolupráci mohu tuto oblast využívání digitálních
nástrojů přesvědčivě obhájit díly, která od počátku
vzbuzují pozornost v celé šíři společnost, tedy jak
u úplných laiků, tak u odborníků.

Na střechu galerie vytvořím
dvacetimetrovou rozhlednu
Před sídlem firmy Kasper se tyčí jeho Krasavice. Zahradu trutnovského podnikatele ve Slavětíně zase zdobí
tři jeho perforované koule. To však nejsou jediné plody spolupráce Čestmíra Sušky a Rudolfa Kaspera. Známý
sochař prozradil, že další se objeví i v nové monumentální galerii, která bude v Poříčí.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Co jste si pomyslel, když jste poprvé viděl místo, kde
vznikne EPO 1?
Je to nádherná budova. Když jsem uviděl její vnitřní prostory, tak mne hned napadlo, že by to byla
pěkná galerie.
Býváte označován za velkého recyklátora, takže záměr přetvořit chátrající elektrárnu v moderní galerii
vás musí imponovat o to více, ne?
Mám z toho opravdu velkou radost, protože staré
industriální budovy v sobě ukrývají historii místa
a vždy mě velice mrzí, když jsou bourány a ustupují nové výstavbě, která leckdy nemá takovou
estetickou hodnotu. Doufám, že se z EPO 1 stane
kulturní centrum pro velkou oblast mezi Libercem, Hradcem Králové a polskou Wroclawí. Má
potenciál zařadit se do sítě významných soukromých galerií typu DOX, Danubiana a podobně.
Když vám Rudolf Kasper sdělil svoji představu, co
hodlá vybudovat, co vás nejvíce zaujalo?
Možnost propojení galerie s výrobními halami, kde
mohou umělci realizovat své projekty buď sami
nebo ve spolupráci se zkušenými profesionály
z Kasper Kovo. Já sám a řada mých kolegů tuto
možnost již několik let využíváme. V našem prostředí je to něco velmi neobvyklého a přínosného.
Setkal jste se už s něčím takovým?
Podobné instituce jsem navštívil během svých rezidenčních pobytů v zahraničí - například Sculpture
Space (Utica, NY, USA). Významné je propojení
umění a průmyslu v John Michael Kohler Arts
Center (Sheybogan, Wisconsin, USA) nebo EKWC
v Holandsku a řada dalších.
Vystavoval jste v podobném industriálním prostoru?
Moje největší výstava v industriálním prostoru

byla v Thámově hale v pražském Karlíně v roce
2007, kde jsem představil soubor soch nazvaný
Rezavé květy. Během instalace výstavy jsme mohli dovnitř zajíždět i s nákladními auty a jeřáby.
Byly to velké výrobní haly bývalého ČKD, dnes
tam sídlí Economia a vnitřní renovované prostory
můžete zahlédnout při rozhovorech s osobnostmi
na DVTV.

Vytvoříte pro EPO 1 nějaké vaše speciální dílo?
Navrhnul jsem více než dvacet metrů vysokou
rozhlednu, která bude umístěna na střeše galerie
a bude přístupná pro návštěvníky. Připomene vysoké komíny bývalé elektrárny, které byly v minulosti strženy, a věřím, že se stane dominantou
celého okolí a bude ke galerii přitahovat pozornost.
Jakou roli hraje podle vás soukromé sběratelství
v dnešní společnosti?
Bez něj si existenci umělců vůbec nedokážu představit. Soukromí sběratelé jsou daleko pružnější
než státní nebo městské instituce a je to významná
podpora pro volnou uměleckou tvorbu i pro realizace v architektuře.
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PAULINA SKAVOVA

Obdivuhodný
počin

Další klíčovou věcí je podle ní dobře promyšlený
plán. „Myslím, že pan Kasper má jasné představy
a k jejich naplnění mu pomůžou lidé, které do projektu přizve a bude ochoten s nimi spolupracovat.
V českém prostředí je spousta schopných odborníků, je z čeho vybírat. Přeji mu šťastnou ruku při
výběru,“ vzkázala.

Záměr manželů Kasperových vybudovat v bývalé
elektrárně v Poříčí Centrum současného umění zaujal i známou trutnovskou sochařku, držitelku Kulturní ceny města Trutnova a kurátorku Galerie Uffo
Paulinu Skavovou.
PAVEL CAJTHAML, FOTO: ARCHIV PAULINY SKAVOVÉ

„Měla jsem tu čest a mohla jsem nedávno na vlastní oči vidět, kam směřují vize a skutky manželů
Kasperových. Je to obdivuhodný počin. Pro mě
osobně je fascinující, jakým způsobem lze oživit
místo s nějakou historií a vnuknout mu novou tvář
a duši,“ přiznala.
Všimla si například nadšení, které pro nevšední záměr manželé Kasperovi sdílí. „Je to neotřelé
a velkorysé. Svědčí to také o určité ušlechtilosti,
o ochotě investovat čas a prostředky do vznikající
umělecké instituce. Pro někoho je to naprosto nepochopitelné, ale umění a kultura často vypovídají
o náladě ve společnosti a o našem duševním rozpoložení. Pro naši budoucnost je to nepostradatelné.
To, co je nyní, bude jednou naše historie,“ uvedla
sochařka.

V Česku si všimla i dalších srovnatelných projektů.
Například Telegraph v Olomouci či nově vznikající
Kunsthalle v Praze. „Díky takovýmto projektům,
za kterými vždy stál nějaký osvícený mecenáš,
máme dnes skvělé umělecké sbírky. Umění se tak
stalo pro mnoho lidí, kteří ve svém pracovním
a profesním životě dosáhli úspěchu, nedílnou součástí a smyslem jejich života,“ upozornila.
Dovolila si dokonce odhadnout, jakou má projekt
Centra současného umění EPO 1 budoucnost.
„Myslím, že skvělou. Nechme se překvapit,“ poznamenala sochařka Paulina Skavova.

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

PROMĚNY TRUTNOVA

Dynamo jako doklad počátků
výroby elektřiny na Trutnovsku
VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ
FOTO: JITKA LUKÁŠKOVÁ

Aktuální dění kolem objektu staré poříčské elektrárny může evokovat otázku, jak to vlastně bylo
s počátky výroby elektřiny v blízkém okolí Trutnova. Odpověď může dát zajímavý předmět
uchovávaný ve sbírce Muzea Podkrkonoší. Jedná
se o dynamo vyrobené v trutnovské textilce firmy
Haase roku 1886. K jeho sestrojení inspiroval strojníka Aloise Johanna Röhricha a Vinzenze Nagela
novinový článek o Siemensově dynamu. Jimi zhotovené dynamo nevelikých rozměrů (cca 26 x 20
x 21 cm) bylo později instalováno na malý vodní
motor v Antonínově Údolí u Mladých Buků a po

uvedení do provozu dodávalo proud do dvou žárovek s bambusovým vláknem. Jedná se zřejmě
o nejstarší trutnovský točivý stroj sloužící k přeměně mechanické energie na stejnosměrný elektrický proud. Muzeum získalo dynamo do sbírky
roku 1976 z národního podniku Texlen Trutnov.

V lékárně Na Horské,
Horská 64, Trutnov

Bezplatné DERMOKOSMETICKÉ
poradenství v lékárně Dr.Max

Nuance Absolute Caviar and Pearl
celá řada
• řada obsahuje vzácné extrakty z perel
a kaviáru a komplex omlazujících látek
• jedinečné složení stimuluje přirozenou obnovu
pleti – výsledkem je omlazená, vyplněná a rozzářená pleť
Při nákupu přípravků značky Nuance z řady Absolute
Caviar and Pearl získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.
Kosmetické přípravky. Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max
od 1. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob.

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

sleva
150 Kč

Stará poříčská elektrárna
VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Těsně před první světovou válkou zajistila dnešní trutnovské místní části Poříčí mezi průmyslovými aglomeracemi severovýchodních Čech
mimořádné postavení moderní tepelná elektrárna, vybudovaná v letech 1912 - 1914. K její lokalizaci právě do Poříčí přispěla skutečnost, že se
v blízkosti nacházely kamenouhelné doly, tudíž
byly zaručeny dodávky uhlí pro výrobu elektrické energie bez vysokých nákladů na dopravu.

V dalších desetiletích prošla elektrárna několika modernizacemi a přístavbami, až v ní byla
výroba elektrické energie roku 1970 ukončena.
Mezitím byla v její blízkosti roku 1957 uvedena
do provozu nová elektrárna. Některé na snímku
zachycené části staré elektrárny byly zbourány
a nahrazeny novými objekty, využívanými později mj. podnikem ČKD. Dnešním majitelem objektu je firma KASPER KOVO s. r. o. Probíhající
rekonstrukce má umožnit realizaci velkolepých
záměrů.

pátek 13. 11.

do 5. 1.

Generální
partner:

Hlavní
partneři:

Cestopisný pořad – Kateřina a Miloš Motani
Vstupenky zakoupené na původní termín 30. 3. zůstávají
v platnosti.
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč

EXPEDICE BORNEO

pondělí 9. 11.

Richard Matula: Loutky na frontě
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

pondělí 9. 11.

Rodinné UFFOkousky: Taneční divadlo Honzy Pokusila
Představení pro děti od 3 let
UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 80 Kč,
se slevovou kartou 64 Kč

O PŘEKRÁSNÉ VASILISE

neděle 8. 11.

Dirigent: Felix Slováček jr.
Sólisté: Felix Slováček jr. (soprán saxofon, zpěv), Anna Julie
Slováčková (zpěv), Vjačeslav Grokhovskij jr. (klavír)
Koncert – Trutnovský podzim
Partner: ZPA Smart Energy a.s.
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 430, 400, 370 Kč

FELIX SLOVÁČEK jr. & KOMORNÍ
FILHARMONIE PARDUBICE

čtvrtek 5. 11.

Pořad Karla Šípa ve stylu Všechnopárty
Host: Josef Alois Náhlovský
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

středa 4. 11.

Výstava
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury ČR a Královéhradeckého kraje
Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí–pátek 8:00–18:00 hodin, sobota 12:00–18:00 hodin **
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

BENEDIKT TOLAR

2020

Logistický
partner:

Cestopisný pořad Miloše Šálka
kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 90 Kč

MYANMAR (BARMA)

pondělí 23. 11.

Partneři:

PhDr. Vlastimil Havlík, PhD.: Spolupráce ﬁrmy Josef
Sochor, Textilní závody, Dvůr Králové nad Labem s výtvarníky
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO
kino Vesmír ** 14:30 hodin

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

pondělí 23. 11.

Rodinné UFFOkousky: Divadlo Facka
Představení pro děti od 3 let
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin **
vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč

PIŽĎUCHOVÉ

neděle 22. 11.

Nové divadlo 2020/2021: Jedl z. s.
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky
ND 2020/2021, ostatní – vstupné 380, 355 Kč

SOUKROMÉ ROZHOVORY

středa 18. 11.

Činoherní divadlo A 2019/2020:
Divadelní spolek Kašpar, Praha
Vstupenky zakoupené na původní termín 18. 3. zůstávají
v platnosti.
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky
ČDA 2019/2020, ostatní – vstupné 370, 340, 310 Kč

SNÍMEK 51

neděle 15. 11.

Činoherní divadlo B 2019/2020:
Divadlo Na zábradlí, Praha
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky
ČDB 2019/2020, ostatní – vstupné 370, 340, 310 Kč

POŽITKÁŘI

V době uzávěrky tohoto plakátu jsou zrušeny všechny pořady do 3. 11. 2020.
Aktuální informace o konání (či dalším rušení) akcí, o náhradních termínech, příp.
o možnosti vrácení vstupného najdete na www.uffo.cz. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ:

Změna programu vyhrazena!

Pohádka Docela velkého divadla Litvínov
Akce pro děti od 4 let, které přijde pozdravit i Mikuláš s andělem
UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 120 Kč

KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE

středa 2. 12.

Divadlo a hudba 2019/2020:
Divadlo Radka Brzobohatého
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky
DH 2019/2020, ostatní – vstupné 450, 420, 390 Kč

FREDDIE – CONCERT SHOW

úterý 1. 12.

PŘIPRAVUJEME

Činoherní divadlo A 2020/2021:
Divadlo Na Fidlovačce
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky
ČDA 2020/2021, ostatní – vstupné 390, 360, 330 Kč

FAMÍLIE

pondělí 30. 11.

Program 14:00–17:30 hodin, slavnostní rozsvícení vánočního stromu cca 17:00 hodin
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Partner akce: ČEZ, a. s.
Krakonošovo náměstí ** 14:00–17:30 hodin **
bez vstupného

VÁNOČNÍ STROM 2020

neděle 29. 11.

Divadlo a hudba 2020/2021:
Divadlo Husa na provázku, Brno
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky
DH 2020/2021, ostatní – vstupné 430, 390 Kč

GADŽOVÉ JDOU DO NEBE

čtvrtek 26. 11.

Činoherní divadlo B 2020/2021:
Komorní činohra, Praha
UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky
ČDB 2020/2021, ostatní – vstupné 370, 340, 310 Kč

LISTOPAD

Koncert – Trutnovský podzim
Partner: AUTOSTYL a.s.
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 320, 290 Kč

středa 25. 11.

NESLUŠNÍ

úterý 10. 11.

JULIE SVĚCENÁ – housle
VÁCLAV MÁCHA – klavír

HORSKÁ ARCHITEKTURA

nuje točité plechové minimalistické schodiště s přímým osvětlením ze shora střešním oknem. V patře
se nachází další dva pokoje a toaleta. Základem
návrhu je jednoduchý tvar se sedlovou střechou
a velkým prosklením ve štítové fasádě. Z obývacího pokoje a ostatních pokojů v patře se vám nabízí
nepřetržitý výhled do okolní přírody.

Exteriér

Unikátní typová dřevostavba
Tòrr je moderně ztvárněná typová dřevostavba pojmenována podle skalistého útvaru ve skotských
horách. Může sloužit jako menší rodinný dům, chalupa či zázemí firmy. Hlavním cílem konceptu je dům
s efektivně využitou podlahovou plochou s použitím
kvalitních a co nejvíce přírodě blízkých materiálů.

„Dům má být odkazem dobré

architektury a kvalitních materiálů
a nemá v budoucnu zatížit svět jeho
případnou demolicí či rekonstrukcí.

“

Hlavní myšlenkou tohoto konceptu je jasná představa o použitých materiálech a cenách již na začátku projektu. Nechceme uvádět zavádějící nízké
ceny levnějších materiálů a k tomu dávat „excelentní“ vizualizace s drahými materiály, které ceně
vůbec neodpovídají. Zakládáme si na transparentnosti a práci s kvalitními materiály. Garantujeme
vám, že hned od první schůzky a představení
Tòrra, budete vědět vše - od studie, projektu, ceny,
realizace až po použité materiály. Také se vám
bude ihned věnovat architekt s několikaletou zkušeností a ostatní členové týmu.
24 komerční sdělení

Vnitřní dispozice
Jedná se o dvoupatrový dům, kde se v přízemí nachází prostorný obývací pokoj se vstupem přes posuvné prosklení na přistřešenou terasu. V přízemí
je dále umístěna kuchyň s panoramatickým oknem
v úrovni pracovní plochy a koupelna s velkým oknem a sprchovým koutem. Středu interiéru domi-

Tòrr je navržen z dřevěných masivních rámů
s betonovou základovou deskou. Okna a dveře
jsou hliníková. Dům může mít různé materiálové provedení fasády. Jednou z nich je Cor-Ten přírodní ocelový materiál s přirozenou masivní
patinou, která jedinečným způsobem postupně
stárne. Další variantou je hliníkový falcovaný
plech v několika možných barvách např.: černá,
antracitová, cihlová, lahvově zelená, bílá a další.
Nebo také může být Tòrr obložen modřínovým
dřevem, které buď přirozeně zvětrává do šedého
odstínu, nebo je opatřeno povrchovou úpravou.
Celý dům bude vytápěn tepelným čerpadlem
a osvětlen LED svítidly. Tòrr byl zrozen k samostatnému umístění do přírody tak, aby s ní svou
fasádou splynul a nabízel svým majitelům výhledy do okolí na louky, lesy či do údolí. Ale je schopen zapadnout i do stávající zástavby.

„Usazen sám uprostřed přírody

poskytuje přístřeší a vybavení dnešní
moderní doby.

“

Celková obytná plocha domu je 63 m2. V ceně je
architektonická studie s vizualizacemi exteriéru
a interiéru, dále dokumentace pro stavební povolení včetně vyřízení s následující realizací Tòrra.
Jsme krkonošští architekti s více než desetiletou
zkušeností s horskými stavbami i městskými vilami. Poskytujeme komplexní servis od studie, přes
projekt, inženýring až po následnou realizaci.

Tel.: +420 723 944 637
E-mail: torrkoncepthouse@gmail.com
www.tòrr.eu
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SOCHAŘKA

Velká výzva,
ale také zodpovědnost
V Trutnově není poprvé. Sochařka Veronika Psotková se zde úspěšně prezentovala svými drátěnými figurálními díly při projektu Galerie města Trutnova Sochy ve městě. Nyní byla oslovena Rudolfem a Renatou Kasperovými, aby se podílela na tvorbě interiéru kaple sv. Josefa ve Slavětíně. Manželé, zdejší obyvatelé, ji nechali
zrekonstruovat a tím ji zachránili před zkázou. „Celý záměr, ale hlavně kostel samotný, mi přišel skvostný,“
řekla Trutnovinkám sochařka.
HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Vzpomínáte si, kdy přišla nabídka, abyste se sochařskou tvorbou podílela na výzdobě interiéru kaple sv.
Josefa ve Slavětíně?
V listopadu 2018, tedy před dvěma lety.
Co rozhodlo o tom, že jste kývla?
Nabídka vytvořit oltář nepřichází denně, to jsem
nemohla odmítnout. Navíc z prvního emailu paní
Kasperové bylo jasné, že to myslí naprosto vážně
a že si mne pro návrh vybrali. Tedy, že nejde o soutěž mezi více autory.
Jak na vás působil prostor tohoto objektu?
V roce 2018 jsem viděla především rozsáhlou fotodokumentaci zchátralého kostela a znala rámcovou představu o budoucí rekonstrukci. Mám pro
ruiny slabost a velkou představivost. Celý záměr,
ale hlavně kostel samotný mi přišel skvostný. Ani
obrovský, ale ani malý, na konci světa. Dovedla
jsem si představit, že výsledek může být velkorysý,
což se nakonec také povedlo.
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Jste známá svou figurativní tvorbou a netradičními
instalacemi stylizovaných drátěných figur. Byl pro
vás interiér kaple výzvou a zároveň inspirací?
Samozřejmě. Když jsem viděla kostel poprvé naživo, byl právě bez střechy. To už začínala rekonstrukce, takže jsem nasávala prostor především
objemově. Měla jsem ale k dispozici 3D vizualizaci
budoucího řešení prostoru, která mi velmi pomohla. Práce na rekonstrukci i na „oltáři“ probíhaly
současně, takže jsem mohla sledovat, jak to postupuje. Významný podíl na přípravě návrhu mělo
ale také napojení na Kasperovi. Jejich vize o tom, co
pro ně i okolí může rekonstrukce znamenat, a také
představa o budoucím fungování prostoru. Velká
výzva, ale také zodpovědnost.
Pro kaply jste vytvořila postavy vznášejících se andělů v prostoru což je velmi působivá podívaná. Lze
v tom hledat duchovní rozměr nebo příběh?
Při vytváření koncepce interiéru jsem se po dohodě s majiteli rozhodla plně respektovat poslání
kostela i jeho samotnou historii. Inspirovala jsem se
oltářním obrazem s výjevem sv. Josefa s Ježíškem

z dochované dokumentace původního interiéru.
S figurální kompozicí jsem pak pracovala jako se
sochařskou interpretací klasického oltářního umění, s obdivem k renesančním a barokním mistrům
a s respektem k dispozicím kostela. Bylo mi ctí mít
možnost v době, kdy se současné umění od klasické figurace spíše odvrací, zpracovat téma, které se
touto cestou vrací k naší kulturní i morální historii. Hlavním námětem je příběh sv. Josefa, který je
s Ježíškem v náručí centrem kompozice před čelní
stěnou presbytáře. V životě Josefa byla péče o Marii
a o jejího syna, kterému právě on dal jméno Ježíš
a přijal ho za svého, jeho životním údělem. Jedinými zobrazenými lidmi jsou právě členové Svaté rodiny - Marie, Josef a Ježíš dítě. Andělé hráli
v Josefově životě zásadní roli, protože skrze ně
k němu promlouval Bůh Otec. Celou centrální
kompozici svaté rodiny tak dotváří postavy andělů, kteří zvěstují, střeží, obdivují i vítají. Celá legenda bude k přečtení u kostela. Bylo úžasné i poučné se zabývat příběhem poměrně zapomínaného
světce, a hlavně nejslavnějšího otčíma všech dob,
který však přebral plnou roli otce. Téma v mnoha
rodinách více než současné. Duchovní rozměr nechám na každém, ale věřím, že pro samotný námět
není možné se mu vyhnout. Pro mě to znamenalo
prohloubení znalostí, které rámcově mám, ale ten
hlubší rozměr je pro mě zajímavý. Když jsem na
díle pracovala, sama v sobě jsem řešila svůj vztah
k víře, která je hlavně s dějinami evropského výtvarného umění našeho letopočtu tak spjatá.
Jak probíhala samotná instalace? Postupovala jste
intuitivně nebo podle předem promyšleného plánu?
Když se jedná o takovou náročnou instalaci, mám
vše promyšlené - mám jasný plán postupu. Jsem
ale také připravená na různé nepředvídatelné překážky, které mohou při instalaci nastat a je třeba
přistoupit k úpravám či improvizaci. Měla jsem
připravenou původní studii a všechny jednotlivé
sochy, které jsem během předchozího roku vytvořila podle návrhu. Bylo potřeba lešení, dva žebříky
a dvě mužské síly do týmu a postupně jsme zavěšovali, některé části se „došívaly“ na místě. Při většině instalací mi pomáhá manžel Roman Kudláček, který lépe zvládá práci ve výškách a já koriguji
(k jeho nadšení), ale také mi poskytuje přímou zpětnou vazbu a potřebné „druhé oko“. Samozřejmě
bylo třeba intuitivně zasáhnout tam, kde se představa z návrhu odchylovala od reality, ale rámcově
jsme řešili jen detaily umístění. Na závěr se řešilo
osvětlení. Celkem jsme instalovali čtyři dny.

Čím pro vás osobně byla práce pro kapli především?
Už jste něco podobného absolvovala?
Velkých instalací už mám za sebou několik, ale
s tímto tematickým zaměřením a na takovém místě
je to samozřejmě jedinečné. Je to pro mě v každém
případě obrovská zkušenost ve všech ohledech
- od absolutní tvůrčí euforie a vyčerpání, první
vlny „covidu“ s dětmi v práci, vstřícné spolupráce
s Kasperovými a ateliérem Tsunami. Mimo to jsem
měla tu čest se seznámit s předním českým odborníkem na křesťanskou ikonografii a kunsthistorii
panem profesorem Roytem. To setkání bylo velkým povzbuzením.
Co byste si přála, aby návštěvníci kaple při pohledu
na vaše dílo cítili?
Přála bych si, aby mou práci vnímali jako jednotu
srostlou s celým kostelem. Aby třeba měli radost,

že svou návštěvou jsou součástí něčeho většího, co
přesahuje rozumné vysvětlení, že i pro ně nechal
někdo něco takového vytvořit.
Jak vnímáte počin manželů Kasperových, kteří věnovali tolik úsilí a prostředků, aby zachránili zchátralou
dominantu obce Slavětín pro budoucí generace?
Vnímám to jako jeden z vrcholů jejich dlouhodobé
podpory umění a kultury v kraji. Vytvořili trvalou
hodnotu a díky soukromým prostředkům mohli
oni sami rozhodnout, jak ta hodnota bude vypadat.
Z celkového výsledku je podle mého názoru jasné,
že se obklopili skvělými lidmi a vše do sebe krásně
zapadlo. Řekla bych, že by jen těžko naplánovali
dobu, která by takovéto kultivující počiny potřebovala víc. Jsem nadšená, že jsem toho součástí.
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Studenti zdrávky
seženou dobrou práci.
Dokonce si budou vybírat!
Zatímco většina středoškoláků byla v říjnu doma, studenti trutnovské
zdravotnické školy měli naopak práci navíc. Pomáhali v personálně
oslabených nemocnicích, kterým kvůli vrcholící epidemii koronaviru
chyběly desítky zdravotníků. „Přestože se učilo online, spousta
našich žáků nabídla svoje síly pro zdravotnictví, zdarma a dobrovolně
pomáhali v krizové situaci,“ oceňuje ředitel Vyšší odborné školy
zdravotnické a Střední zdravotnické školy Roman Hásek.
Kolik vašich studentů v nemocnicích pomáhalo?
Více než sedm desítek. A já si toho velmi vážím.
Kromě studijních povinností byli schopní ještě někde pracovat a podávat potřebné výkony. Vážím si
ale i našich kantorů, kteří také chodili pomáhat,
přestože učí a starají se o rodinu.
Čím prospěje krizová doba studentům?
Těm, co pomáhali, významně pomůže do praxe,
do jejich profesního života. Mimo jiné je vystavuje
stresu, ale tomu dobrému, pracovnímu. Věřím, že
jednou v životě takovou zkušenost určitě ocení.
Pokud se jako společnost z koronakrize dostaneme, tak už taková situace zřejmě nikdy nenastane
a další studenti v příštích letech už takovou zkuše28 komerční sdělení

obor. Absolvent je oprávněný užívat titul diplomovaný specialista a je to ve zdravotnictví vysoce
kvalifikovaný pracovník. Pak tady máme také čtyřleté zdravotnické lyceum, které připravuje žáky na
studium dalších zdravotnických oborů. Všichni mají
stoprocentní jistotu, že seženou dobrou práci a že si
dokonce budou moct vybírat. Obzvlášť v současné
době práce zdravotníků získává na velkém kreditu
a uznání, protože to jsou lidé pracující v první linii.

Čím se liší zdravotnická škola od jiných středních škol?
Téměř se nám tu neobjevují kázeňské problémy.
Naši studenti mají velké srdce. Vědí, že chtějí v životě pomáhat, a už během studia zjišťují, že je to
naplňuje. Je to volba pro touhu někomu pomáhat,
rozdávat se pro někoho, být v akci a napětí, protože je to baví. Drtivá většina studentů oceňuje, že
naše škola pro ně byla správnou volbou.

Hovořil jste o zdravotnickém lyceu. Kam po jeho
absolvování studenti míří nejčastěji?
Spektrum zdravotnických profesí, kam můžou jít, je
ohromné. Od psychologa a rehabilitačního pracovníka či maséra, přes záchranáře a laboranty až po lékaře. Během studia lycea se může student rozhodnout a najít se v tom, co by ho bavilo. A teprve pak
se tím směrem vydat. Ale není povinností jít dál přímo do zdravotnictví. Může to být i podobný obor,
například učitelství přírodovědných předmětů.

Co na zdrávce oceňují současní studenti?
Mladí rádi cestují a poznávají svět, takže se jim líbí
kontakty se světem, které máme. Spolupracujeme
například se školami ve Francii, Finsku, Španělsku,
Itálii nebo Německu. Všude máme velmi dobrou
spolupráci, naši studenti tam jezdí na stáže a od
nich zase k nám jezdí jejich studenti. Také se snažíme přinášet do výuky moderní technologie, máme
tu například virtuální realitu vhodnou pro poznávání lidského těla. Chystáme novou 3D učebnu. Mnoha studentům se ale líbí, že i oni sami mohou učit.

Na co jste ve škole pyšní?
Zdrávka je školou, která má srdce, nabízí zážitek
a poslání do budoucnosti se skvělou perspektivu. To
jsou hodnoty, kterých si ceníme. Pyšní jsme na více
věcí – například na spolupráci s podobnými školami
v zahraničí. Kontakty se světem jsou v našem oboru
velmi důležité. Jsme pyšní na výsledky maturitních
zkoušek, v porovnání s ostatními zdravotnickými
školami jsme nadprůměrní. Pyšní jsme na školu samotnou, jak je dobře vybavená, jak hezky vypadá,
a pyšní jsme i na to, jak tu panuje velmi přátelská
a rodinná atmosféra. Všichni pedagogové jsou profesionálové, svému oboru rozumí, a baví je učit.

Prosím?
Často si nás jiné školy nebo instituce zvou, abychom pomáhali se vzděláváním, například s výukou první pomoci. Takže například do základních
škol vyjíždí naši studenti prakticky týden co týden.
Co se sami naučí na zdrávce, můžou hned předávat
dál. Umění komunikovat je u zdravotníka jednou
z nejdůležitějších vlastností. Umět se zeptat a něco
vysvětlit. Dnes chceme, aby člověk řekl, co ho trápí,
co potřebuje, a z druhé strany aby někdo správně
poradil, co mu pomůže. Psychologie tady má velkou důležitost a podporu.

nost možná nezažijí. A jak víme, nejlepší praxí pro
život je právě zkušenost prožitá na vlastní kůži.
Které studenty potřebovaly nemocnice nejvíc?
Samozřejmě nejžádanější byly budoucí zdravotní sestřičky, tedy studenti oborů Praktická sestra a Diplomovaná všeobecná sestra. Po nich je ale
velká poptávka dlouhodobě bez ohledu na aktuální epidemii. A bude velká pořád. Proto tvrdím, že zdravotnická škola je cestou k perspektivnímu povolání.
Jaké obory aktuálně zdrávka nabízí?
Praktickou sestru, jako denní čtyřleté maturitní studium nebo jako pomaturitní tříleté dálkové studium. Diplomovanou všeobecnou sestru jako tříletý

www.szstrutnov.cz
www.zoat.cz
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Musely jsme něco udělat, tvrdí
pečovatelky o záchraně života
Měla to být návštěva jako každá jiná. Pečovatelky
se chystaly pomoci seniorce s osobní hygienou. Jenže nakonec se setkání proměnilo v boj o život. Díky
včasné první pomoci dirigované záchranáři přes telefon byl úspěšný.

Návštěva u jedné ze starších žen se do rozvrhu
pečovatelek Lenky Mihalíkové a Karin Šípkové
dostala na poslední chvíli. „Abychom ulehčily rodině, která se starala o už téměř ležící maminku,
dohodly jsme se, že v poledne k nim budeme jezdit a zajistíme kompletní osobní hygienu. Snacha,
která se do té doby o maminku pravidelně starala,
už takto náročnou práci sama nezvládla,“ popisují
pečovatelky.
Když ale vstoupily do bytu, vše bylo jinak. „Paní
začala mít křeče, raději jsme se hned telefonicky
spojily s operátorem na záchrance.“

Karin komunikovala přes telefon s operátorem,
a tlumočila Lence, jak přesně postupovat. Seniorka měla pěnu v ústech, takže bylo nejprve potřeba
vyčistit ústní dutinu, pak ji položit a ihned začít
srdeční masáž.
„Úplně jsem přitom přestala vnímat čas. Jela jsem
jako stroj, vůbec mi nepřišlo, že jsem vyčerpaná. „Byla jsem ráda, když paní srdíčko po chvíli
naskočilo,“ vzpomíná Lenka. Až poté, co přijela
záchranka a převzala si klientku, tak si Lenka uvědomila, co se stalo. „Rozklepaly se mi ruce. Vše se
odehrálo strašně rychle. Ale musím ocenit, že tam
zafungovala bezvadná spolupráce se záchrankou.
A taky pomohlo, že jsme na to byly dvě, kdybych
na místě byla sama, asi by to bylo náročnější na
psychiku,“ přiznává Lenka.
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K péči o seniory, tradičnímu poslání pečovatelské služby, letos
přibyl jeden neplánovaný, ale
zásadní úkol. Chránit naše nejstarší občany před koronavirovou pandemii. Díky spolupráci
klientů a jejich rodin s týmem
z pečovatelské služby se to
v Trutnově doposud dařilo.
Senioři situaci nepodceňují
a spolupráce s nimi je většinou
skvělá. Ochránit kohokoliv před
nákazou se může podařit jedině,
když budete klást maximální důraz na hygienická opatření. Respirátory, rukavice, desinfekce,
pořád do kola. Od března je to trvalá součást každodenní práce,
museli jsme se tomu přizpůsobit.

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Bohužel se mezitím zdravotní stav klientky zhoršil. „Paní přestalo fungovat srdíčko. Musely jsme
něco udělat. Takže nezbylo nic jiného, než zahájit
resuscitaci.“

O PRÁCI V DOBĚ PANDEMIE
A ZÁCHRANĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA

Tým Pečovatelské služby Trutnov se podobně
jako hasiči nebo policisté účastní kurzů první
pomoci. V případě nouze ale pro jistotu volají
záchranku. „Nepodceňujeme situaci. Raději volat zbytečně než pozdě,“ shodují se. „Za mě obě
kolegyně předvedly výborný výkon. V minulém
roce prodělal celý tým velice náročný kurz první pomoci. Potřeboval jsem, aby si při těchto na
psychiku a dovednosti náročných situacích víc
věřili,“ chválí ředitel pečovatelské služby Roman
Béla. Podobných případů přitom bývá u seniorů
mnohem víc.
Srdeční slabosti, epileptické záchvaty, náhlé potíže s krevním tlakem, nečekané pády. „První pomoc poskytujeme často, kurzy jsou pro nás velice
důležité,“ zdůrazňují obě kolegyně.
Stejně tak jako aktuální boj s koronavirem.

V létě polevila obecná opatření
a lidé odložili roušky. V trutnovské pečovatelské službě jsme
ale nepolevili a dál dodržovali
zavedený systém ochrany. Mnozí se nám smáli, často jsem měl
ostré výměny názorů s lidmi,
kteří nám vstupovali do budov
bez roušek i přes to, že stále platil zákaz vstupu bez zakrytí úst
a nosu. Z webových seminářů
amerických a britských lékařů
ale jasně vyplývalo, že covid
sranda není a nebude.

DPS jarní epidemii odolat. Nikdo z klientů ani zaměstnanců
nebyl od března do října covidem nakažený. To je výjimečný
výsledek. Ukazuje to na profesní
kvalitu a osobní odpovědnost
celého pečovatelského týmu
s přesahem do soukromí a rodinného života. Tím, jak dobře se
chrání i rodiny našich pracovnic,
pomáhají nám v tom, abychom
seniory před koronavirem ubránili. Nevím, jestli se nám podaří
udržet dosavadní stav bez nákazy. Epidemie je větší než jaře.
Nejsme uzavřené pracoviště, po
celou dobu je u nás volný pohyb
osob, navíc jezdíme ke klientům.
Uděláme pro to maximum.

Dnes jsem rád, že jsem neustoupil. Jako jednomu z mála terénních sociálních zařízení takové
velikosti (cca 400 klientů) se
povedlo našemu trutnovskému

Přeji nám všem mnoho sil, laskavost a ohleduplnost do našich
myšlenek místo strachu.
Roman Béla, ředitel
Pečovatelské služby Trutnov

VITESCO TECHNOLOGIES

mohla nekontrolovaně šířit a neohrozila chod závodu. „Firma zvládla první vlnu epidemie bravurně. Za to patří díky všem našim zaměstnancům.“
Dodnes se dodržují pravidla 3R - tedy nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat dostatečné rozestupy.
Opatření zavedená v březnu jsou ve firmě stále
platná. „Nerozvolňovali jsme je ani na léto, opatření jsme zachovali a díky tomu máme dnes situaci
velmi dobře pod kontrolou. Nebylo těžké o tom
naše zaměstnance přesvědčit, pochopili vážnost
situace,“ chválí Rosůlek.
Samozřejmě, bylo by bláhové si myslet, že se při
tak rozsáhlé epidemii covid do firmy vůbec nedostane. Dostal, ale takových případů bylo skutečně
minimum. „Pro nás je důležité, že zaměstnanec,
který s onemocněním případně přijde a nemusí
o tom třeba ani vědět, tak nenakazí nikoho ve svém
okolí,“ upřesňuje.

Vyplatilo se nám nasadit roušky
dřív, než to nařídila vláda
Jarní vlna epidemie koronaviru výrazně zasáhla i podniky, které dodávají komponenty pro automobilový průmysl. Propady tržeb u mnohých byly obrovské. Vitesco Technologies ale patří mezi společnosti, kterým se podařilo těžké časy zvládnout. „V dobách, kdy automotive v České republice i Evropě prakticky stál, jsme udrželi
výstupy z našeho závodu na zhruba čtyřiceti procentech,“ říká ředitel trutnovského závodu Lukáš Rosůlek.
Více než dobře začal rok 2020 pro firmu, která dodává výrobky pro značky jako jsou BMW, Audi, Ford,
Hyundai, Renault, PSA, Volkswagen, Daimler či
General Motors. V prvních dvou měsících se držela
nad výrobním plánem. Denně produkovala vysokotlaká dieselová a benzinová čerpadla, komponenty pro vstřikovací systémy, turbodmychadla,
senzory oxidu dusíku, vysokotlaké senzory, aktuátory či recirkulační ventily spalin. Jenže v březnu
začal řádit covid-19 a všeobecný boj s nákazou zasáhl i továrny. Trutnovské Vitesco Technologies ze
dne na den přišlo o zhruba pětinu zaměstnanců.
„Najednou jsme ztratili 400 našich kolegů, zaměstnanců z Polska, kteří se k nám nemohli dostat přes
uzavřené hranice,“ připomíná Rosůlek.
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Pro největší trutnovský průmyslový podnik to byla
ale jediná větší ztráta. Možným výpadkům personálu se vyhnul včasným zavedením preventivních
opatření. Zaměstnanci nosili roušky mnohem dřív,
než přišel covidový čas. „V našem závodě jsme
plošné a povinné nošení roušek zavedli ještě dříve,
než bylo nařízeno vládou ČR,“ dodává ředitel.
Pro mnohé zaměstnance Vitesco Technologies nebyly roušky zásadní novinkou. Na mnoha odděleních na ně byli zvyklí i před covidem. „Stejně jako
pro lékaře i pro mnohé z nás jsou součástí pracovního oděvu,“ vysvětluje Rosůlek. Firma si navíc
vyráběla vlastní dezinfekci, omezila kontakty mezi
kolegy na minimum, aby se případně nákaza ne-

Firma v covidové době s propadem odvolávek
nespadla na 20 procent nebo dokonce méně, jako
jiné firmy. Část zaměstnanců sice zůstala doma,
ale na náhradu jejich mzdy až do konce srpna
přispíval stát v rámci projektu Antivirus. „Závod
jsme udrželi, výstupy neklesly pod 40 procent. De
facto od května naše výroba neustále roste, v září
jsme se dokonce vrátili na původní plán,“ přiznává Rosůlek.
Vitesco Technologies i proto potřebuje zhruba
dvě stovky nových zaměstnanců. Snaží se je získat přímo na Trutnovsku. Nabízí přitom atraktivní pozice, které jsou vhodné nejen pro absolventy
středních odborných škol a učilišť. Aktuálně poptává například technology, kvalitáře, seřizovače
i výrobní dělníky. „Potřebujeme jak dělnické profese, tak odborníky na to, abychom byli schopni
obsluhovat všechna špičková zařízení a technologie, které tu máme,“ uvádí personální manažer
závodu Milan Kubíček.
V Trutnově firma ročně vyrobí zhruba 20 milionů
klíčových komponentů pro automobilový průmysl. Používá přitom nejmodernější výrobní, měřicí a laboratorní technologie. Aktivně spolupracuje
rovněž s trutnovskými středními školami a předními českými univerzitami. Podporuje ale i vlastní
talenty, snaží se využít potenciálu současných zaměstnanců. I ti, kteří začínají ve firmě v dílenských
provozech s manuální prací, mají možnost výraz-

ného kariérního růstu. Úspěšně fungující speciální
program kariérního růstu má Vitesco Technologies
zavedený už dlouhou dobu.
„Potřebujeme, aby se náš personál dál rozvíjel
a vzdělával. Za poslední dobu jsme povýšili každý
druhý rok více než 100 zaměstnanců na vyšší pozici,“ poukazuje Kubíček na kariérní mapu, okolo
které zaměstnanci procházejí cestou do provozu.
„Všichni vědí, co musí splnit, aby se dostali na vyšší pozici. A že když se snaží a chtějí, tak se na ní
opravdu můžou dostat,“ říká Kubíček.
Pro Vitesco Technologies s více než 2000 zaměstnanci je klíčová firemní kultura. Kromě příjemného pracovního prostředí nabízí zaměstnancům
i pestrou nabídku benefitů. Například vlastní autobusovou dopravu či pravidelně pořádané společenské akce.
Poslední rok přinesl ještě další pozitivum. Povedlo se sžít s novým názvem firmy Vitesco Technologies, která byla ale po dlouhá léta známá jako
Continental. „Jednoznačně to hodnotíme pozitivně. Zůstali jsme i nadále součástí Continentalu, ale
máme vyšší míru vnitřní autonomie. To se ukazovalo posledního půl roku, kdy jsme dokázali opakovaně reagovat výrazně rychleji a pružněji,“ uzavírá ředitel trutnovského závodu Lukáš Rosůlek.

Volanovská 518, 541 01 Trutnov | Tel.: 800 800 552
Email: personalni.trutnov@continental-corporation.com
www.continental.jobs.cz | www.continental.com/cs-cz
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Obhajovat
mandát
je těžší
Vrchlabský starosta Jan Sobotka v říjnových volbách
do třetiny Senátu obhájil svůj mandát a v horní komoře
českého parlamentu bude reprezentovat trutnovský
volební obvod dalších šest let. V rozhovoru analyzuje
svůj volební úspěch a nastiňuje, jaké problematice se
hodlá v dalších letech věnovat.
JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ

Jak těžké bylo uspět a mandát obhájit?
Obhajovat mandát je vždy těžší, než když se o to
člověk pokouší na začátku, protože ani neví, do
čeho jde. Obhajoba byla určitě těžší, a to především
proto, že první volba byla taková zvláštní. Tehdy
před dvěma lety to byly volby doplňovací. Bylo
to poté, co pan Hlavatý udělal onen známý kiks,
a tím pádem se dost diskvalifikoval v následné volbě. Letošní volby byly o to těžší z důvodu, že Občanská demokratická strana postavila svoji vlastní
kandidátku, paní Sovovou, přestože ODS a Starostové šli do krajských voleb společně. Vedle toho to
byly i volby, do kterých jako by šli kandidáti ze tří
měst - Vrchlabí, Trutnova, Dvora Králové nad Labem - a každé z těchto měst výsledek voleb výrazně ovlivnilo svou velikostí. Když to shrnu do jedné
věty: Bylo to těžké a jsem rád, že to je za mnou.
Ale volební výsledek byl jednoznačnější.
Ano. To mě překvapilo. Především v druhém kole.
Ale i v prvním kole jste získal více procent hlasů než
v lednu 2018.
Ano, také to bylo o několik procent více. Tehdy
však bylo více kandidátů, tak se to trochu rozmělnilo. Ale letos jsem očekával, že paní Sovová bude
v prvním kole nejsilnější kandidát.
Jak moc ovlivnila volbu a její výsledek skutečnost, že
na Trutnovsku kandidovali jen 4 uchazeči, což bylo
mimochodem nejméně z celého Česka?
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Určitě to má význam a výsledek to ovlivnilo. Řada
stran, například KDU-ČSL, TOP 09 či Piráti neměla
svého kandidáta, a tak jejich příznivci mohli podpořit někoho dalšího.
Jak moc odlišné by bylo druhé kolo, kdyby proti vám
do něj postoupila kandidátka ODS Klára Sovová?
Já jsem žádnou podporu před druhým kolem
nevyjednával vyjma toho, že mi ji paní Sovová nabídla sama. Pak jsem využil i svého vztahu
s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a požádal
jsem ho o podporu. Nicméně kdybychom dvojici
ve druhém kole tvořili já a paní Sovová, bylo by
to druhé kolo těžší, a to především kvůli podpoře,
které by se paní Sovové dostalo od Ivana Adamce
a ODS v Trutnově.
Zmínil jste jméno Miloše Vystrčila. Až se bude
v listopadu volit nový šéf horní komory, bude to i váš
favorit na tento post?
Rozhodně. S Milošem Vystrčilem se známe už nějakých 23 let a já ho považuji za čestného a navíc
schopného člověka. Protože jak nyní vede a řídí
schůzi Senátu, tak to je naprosto brilantní a bezchybný výkon, což je také důležité, protože to není
jen politická figura, ale je to i řídící politik. My jsme
spolu našli i takový průsečík přes Jaroslava Kuberu, přestože můj život se s ním rozešel po mém odchodu z ODS v roce 1997. Nicméně jsme s Milošem
Vystrčilem podporovali, aby nezůstalo ležet to, co
se s Jaroslavem Kuberou stalo, co on začal a aby se
to dokončilo.
Na výsledek voleb přišla řada reakcí. Jedna byla
z pražského Hradu, v níž prezident Miloš Zeman uve-

dl, že účast byla nízká a dokázal by si představit, aby
volba do Senátu byla pouze jednokolová. Co vy na to?
Já se v tomto smyslu necítím být politologem,
abych to hodnotil. Dovedu si to samozřejmě
představit, ale to by vyžadovalo změnu Ústavy a to je velice složitý proces mezi Sněmovnou a Senátem. Pan prezident si to může říkat,
ale politická realita je tomu velice daleko. Takže jednokolová volba možná je, ale na druhou
stranu dvoukolová volba může znamenat to,
že lidé se ve druhém kole mohou rozhodnout
pro někoho jiného. Z mého pohledu to jsou lidé,
kteří se zajímají o věci veřejné. V prvním kole
byla volební účast 37 %, a tudíž nebyla malá.
Účast ve druhém kole, které už nebývá spojeno
s jinými volbami, je takto nízká vždy a je to spíš
o jistém vědomí, jak je Senát zásadní. Nicméně
aby kvůli tomu byla jen jednokolová volba, tak
to si určitě nemyslím. Navíc jsem toho názoru,
že pan prezident nemá říkat takové věci, že když
jeho kandidát neuspěl v prvním kole, tak nepůjde
v tom druhém volit. To považuji za absolutní nonsens. Spíš si myslím, že on by měl zvážit takové

výroky. On tak vlastně některým lidem řekl „nechoďte ke druhému kolu voleb“.
V těchto volbách někteří senátoři neuspěli nebo již
neobhajovali svůj mandát, a v Senátu tudíž končí. Jak
vypadá takové loučení s působením v horní komoře
parlamentu? Myslím teď například na Milana Štěcha, který v Senátu skončil po 24 letech.
Tohle je velmi dobrá otázka. Ptal jsem se na to
i kolegů. Když už jsem byl v Senátu, tak jsem jedny
volby zažil a nevšiml jsem si takového loučení jako
nyní. Ale bylo velmi důstojné. Na mě to nyní udělalo velký dojem, protože všichni si tam řekli, že
vždy jsme se k době chovali slušně, přestože máme
jiné názory. Poděkovali všem a popřáli si vše dobré
do budoucna. A u pana Štěcha, protože on tam byl
od samého počátku v roce 1996, to bylo bez nějakého sentimentu, ale všichni mu vřele zatleskali
vestoje. On byl opravdu státotvorný a ve své roli
předsedy Senátu vyrostl ve státníka.
Jaké priority jste si předsevzal na následující období
v Senátu?

Sháníte finance na lepší bydlení nebo
chcete začít spořit?
Rádi vás přivítáme v našem nově zrekonstruovaném poradenském
místě v Trutnově, ulice Horská 1 (vedle kavárny Atrium), a společně
najdeme to pravé řešení. Lepší bydlení nemusí být drama.
Jitka Velikovská, tel.: 603 877 153, e-mail: jitka.velikovska@mpss.cz
Tereza Fátorová, tel.: 737 133 433, e-mail: tereza.fatorova@mpss.cz
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Práce se dá dělit na dvě věci. Ta zásadní je rovina zákonodárná. Senát dokázal a průběžně
dokazuje, že deset procent z celkového množství zákonů je nakonec přijato s pozměňovacími návrhy pocházejícími ze Senátu. Hlavní
role Senátu je upravovat, někde dopilovávat
či upozorňovat na chyby v zákonech. A deset
procent zákonů není málo. Třicet procent zákonů je připomínkováno, ale nakonec to nedopadne. Mnohdy je to dáno pouze politickým
zabarvením a dáno tím, z jaké strany pochází
senátor, který změnu navrhne. Moje ambice je
dělat věci, kterým rozumím. Je to především
nový stavební zákon, a to je velmi vážná a průšvihová věc. Pak to jsou věci spojené s národní
sportovní agenturou. Já jako jeden z mála v Senátu tuto agenturu podporoval a do dneška si
myslím, že to má nějaký smysl. Co se týče regionálních témat, tak tam je to jednoznačně dálnice D11, zrychlení a dokončení její výstavby.
V posledních dvou letech jste působil i jako místopředseda zahraničního výboru Senátu. Budete
chtít v této pozici pokračovat?
Ano, o to mám zájem. Byť když jsem přišel
před dvěma a půl lety do Senátu, tak jsem si
nemohl moc vybírat. Obecně je to dané tak,
že se architektura Senátu a jeho výborů staví
po volbách. Ale byl jsem tam za to rád, protože pod vedením předsedy Pavla Fischera
je to opravdu pro mě škola života, protože
on je kariérním diplomatem. A třetí polohou
je obrana a bezpečnost a jsou zásadní témata jako kyberbezpečnost, bezpečnost investic
dostavby Dukovan a Temelína, je tam i dovybavení armády České republiky. V té oblasti
obrany a bezpečnosti se cítím opravdu dobře
a byl bych rád, kdybych tam mohl být i nadále.
Teď z jiného soudku. Epidemie koronaviru je
zpátky. Co vy na to?
Jak říká Andrej Babiš, „v březnu tady byl nějaký statistik a pak se objevil až v září“. Ale vážně. Pan Dušek byl nedávno v Senátu a dal nám
tam hodinovou přednášku. Covid je nemoc.
Je to asi příroda. Je to normální, ale nyní nejde
o nemoc samotnou, ale o kapacitu zdravotnických zařízení. Za sebe bych řekl, že byť jsme
si po první vlně mysleli, že jsme pro to udělali
maximum, tak s tím budeme žít dál a musíme
se naučit žít trochu opatrněji, abychom nemuseli ta restriktivní opatření stále přivírat.
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a Pečený čaj Nature Notea, u kterého má eshop
výhradní zastoupení pro Královéhradecký kraj.
„Byli jsme se podívat v továrně, jak se čaj vyrábí,
takže víme, co prodáváme,“ hlásí Michaela Sobolová, provozovatelka Krkonošského ráje, který už
pět let nabízí nejen čaje, ale i další sortiment poctivých přírodních produktů. „Nicméně pečený čaj,
když nastane zima, je náš největší prodejní artikl.
Pro lidi je zajímavý tím, že si vychutnají požitek
z ovocného čaje a pak si ještě pochutnají na ovoci,“ popisuje.

Pečený čaj vás zahřeje
i potěší jako dárek
Pečený čaj znaly a dělaly už naše prababičky. V posledních letech se však vrací opět do módy. Výroba není složitá,
ale existuje i jednodušší možnost, jak si v sychravých podzimních a zimních dnech dopřát nápoj, který vás prohřeje, přinese vám dobrou náladu a dodá vitamíny. Pečené čaje se samozřejmě dají i koupit. Jejich úspěšný internetový prodejce - www.krkonossky-raj.cz sídlí na trutnovském Bojišti, kde dokonce v září otevřel nový showroom.
Co je to pečený čaj? Představte si zavařovací skleničku s obsahem podobným marmeládě, jen s velkými kusy ovoce a řídkou šťávou místo gelového
džemu. Nápoj z upečeného ovoce, který připomíná klasický ovocný čaj. V pečeném čaji však po
pravém čaji není ani památky. To mu ale neubírá
na kvalitě, pro mnohé je naopak příjemnější než
samotný čaj. Chcete-li si totiž vychutnat fakt skvělou chuť ovoce, nic vám přeci nedá tak skvělou
chuť jako pravé ovoce.
Pečený čaj se dá udělat z jakéhokoliv ovoce
a může být i směsí několika druhů. Vyrábí se na
základě originální receptury využívající metody
pečení k uvolnění chuti z ovoce, které díky tomu
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lehce zkaramelizuje a dodává pečenému čaji jedinečnou chuť a přirozené zabarvení. Při výrobě se
přidává ještě další koření i cukr k doslazení a jako
konzervant. Nemusíte mít strach, že by se pečený
čaj zkazil, ve spíži vydrží rok i dva. A jak hotový
čaj servírujeme? Stačí nabrat jen asi dvě tři lžíce
ovocné směsi (množství si samozřejmě můžete
poupravit podle toho, jak moc máte rádi čaj sladký) a zalít horkou vodou. Získáte lahodný ovocný
čaj a jako bonus na vás na dně šálku budou čekat
kousky ovoce.
V nabídce Krkonošského ráje mají zastoupení
všichni tři největší hráči na českém trhu s pečenými čaji - Babiččin pečený čaj, Pečený čaj Madami

Výběr příchutí čajů je opravdu rozmanitý, od
každé značky cca 20 druhů. Je libo meruňku se
skořicí, vanilkovou jahodu, mátové jablko, černý
rybíz s kardamonem, levanduli s višní, aloe vera
a kiwi nebo rakytníkovou směs? Každý zákazník
si vybere to svoje, co mu nejvíc chutná. Pečené
čaje jsou k mání ve dvou baleních. Menší degustační sklenička má objem 60 mililitrů a větší rodinné sklenice jsou 420 a 520 mililitrů. „Osobně
mám radši to menší, jelikož to je dávka, kdy čaj
lidé neošidí. U většího balení mají tendenci šetřit,
aby jim vydrželo co nejdéle, a potom říkají, že ten
čaj není dobrý,“ tvrdí Michaela Sobolová.
Nejen na eshopu, ale také v novém showroomu
na Bojišti seženete i dárkové packy, třeba Babiččin pečený čaj už je nachystaný ve vánočních
krabičkách. A všichni víme, že dárky ve skleničkách potěší víc než bačkory. S takovými pozornostmi prostě uděláte spoustu parády za málo
peněz, přičemž hřejivou sílu a omamnou vůni
pečeného čaje můžete ještě přiživit i kapkou něčeho ostřejšího.
To je loňská novinka ve výrobě pečených čajů,
kdy se na trhu poprvé objevily edice s alkoholem.
Firma Madami má „veselé ovoce“ v kombinaci
s konzumním lihem. Nejprve vznikne skvělý horký nápoj s lehkým nádechem alkoholu a pak po
rozkousnutí nasáklého ovoce se rozjede ta pravá
jízda, která krásně prohřeje vaše tělo i duši. Společnost Nature Notea zase do svých výrobků přimíchává tequilu, vodku, rum a slivovici.
Pečené čaje jsou unikátní a mají své kouzlo. Věřte, že když jednou ochutnáte, už nikdy nebudete
chtít jiný čaj. A pozor! Z pečených čajů se však
nemusí připravovat pouze horké nápoje. Přijdou
vhod i v parných letních dnech. Jen přidejte led
a máte letní drink.

SOUTĚŽ

Kolik druhů ro
dinného bale
ní Babiččina
ovocného ča
je nabízí esho
p Krkonošský
ráj?

a) 18

b) 20

c) 23

Odpovídejte na
www.trutnov
inky.cz/sout
Čtyři výherce
eze
odměníme dá
rkovými balíč
ky
pečených ča
jů.

V showroomu Krkonošského ráje můžete produkty i degustovat a přitom se dozvědět, z čeho,
kde a jak nápoj vzniká. „Máme vyzkoušené, že
zákazníci přesně takový komfort chtějí. Přijdou
si k nám osobně vyzvednout nákup z eshopu, ale
rádi se u nás na chvíli zastaví. Sednou si, něco
ochutnají a vyzvídají přitom podrobnosti nebo
zajímavosti o našich produktech. Zjišťují, co nového přibylo do našeho sortimentu, a většinou si
do nákupu přidají ještě něco z toho, co ochutnali
právě v našem showroomu,“ hlásí provozovatelé. Ti jdou zákazníkům vstříc i pružnou otevírací
dobou. Otevřeno je téměř vždy, když jsou majitelé eshopu doma. Stačí zavolat a telefonicky se domluvit. Během týdne jsou většinou zpět z práce
po čtvrté hodině a v sobotu i neděli není problém
přijít od 8 do 12 hodin.

velkoobchod - maloobchod - osobní odběr

Krkonošský ráj české výrobky z hor
Showroom: Stará ulice 66, Trutnov
Tel.: 777 608 050 | E-mail: info@krkonossky-raj.cz
www.krkonossky-raj.cz
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Dostáváme
pravidelnou
kritiku

pamatovat všichni moji vrstevníci, je ta, že stojí
za to chopit se každé příležitosti, která se vám
v životě naskytne. Tohle jsem si uvědomila
hlavně u rozhovoru s režisérem Václavem
Marhoulem, se kterým jsem vedla své první
velké a pro mě opravdu příjemné interview,
bez veškeré techniky a profesionálního dohledu. Kdybych nabídku stát se redaktorkou Rýbrcoul TV odmítla, nebyla bych tam, kde jsem,
a do budoucna bych toho litovala.

Budoucí hvězdy televizních obrazovek? Všechno
je možné, takže proč ne?! V Trutnově od letošního
června běží projekt „dětské“ televize Rýbrcoul TV,
kde parta studentů a školáků pod profesionálním dohledem proniká do světa sedmé velmoci a snaží se
osvojit si práci těch, co se pohybují v mediální branži.
Šéfredaktorkou televize, jejíž reportáže jsou součástí
vysílání dětského programu Déčko v ČT, je šestnáctiletá Trutnovačka Adriana Wetterová.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Jak ses o televizi dozvěděla a co tě přimělo se přidat?
O tom, že se něco takového plánuje, jsem se dozvěděla od mamky. Spíše jsem to dlouho brala jen na
vědomí a ani jsem do toho neplánovala jít. Doma
mě na to však neustále upozorňovali a nakonec
jsem dostala od Honzy Duduše nabídku jít se podívat na SVČ, jak tento původně spíše kroužek, než
dětská televize, vypadá. Tam mě postavili jak za
kameru, tak i před a „střihla“ jsem si první rozhovory s veřejností. Dost jsem váhala, jestli se pustit
do dalšího nového projektu, protože s nástupem
do prváku jsem si toho nabrala poměrně hodně,
ale nakonec jsem nabídku s radostí přijala se slovy: „Ruka se mi klepe víc, když držím kameru, než
když v ní mám mikrofon.“ Takže asi takhle jsem se
do pozice redaktorky dostala.
A to že ses rovnou stala šéfredaktorkou?
To slovo rovnou se mi v té otázce líbí, protože to
dokonale vystihuje můj případ. Před jmenováním
do funkce šéfredaktora jsem všehovšudy před
kamerou stála jenom u reportáže z Areálu Mladé
Buky. Najednou stačilo jedno kafe, dohodnout se
co a jak, a bylo to. Nicméně netuším, co k tomu
tenkrát Honzu přimělo. Ale neváhala jsem. (smích)
S vystupováním před kamerou jsi neměla žádnou
zkušenost. A co takhle s jinou aktivitou, která se
vztahuje k práci v médiích?
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Měla jsem pouze zkušenosti s vystupováním na
veřejnosti se svými přednáškami o autismu. Co se
týká vedení týmu, tam jsem se mnoho věcí naučila
jako starostka dvorského studentského zastupitelstva, kde vedu skupinu asi třiceti žáků a studentů
dvorských škol. Jinak jsem do toho skočila opravdu po hlavě a jistě se mám stále co učit.
Dohled nad vámi mají profesionálové z mediální
branže. Jak tato spolupráce vypadá?
Nejvíce dostáváme zpětnou vazbu z České televize, na čem a jak máme zapracovat. Spolupracuje
s námi Matyas Paster, který učí děti pracovat za
kamerou. Mě osobně velmi vyškolila Denisa Špetlová. Ukázala mi, jak sestavit stand-up, mluvené
slovo a jak by měla správná reportáž vypadat - jaké
otázky pokládat. Novým lektorem je teď i Dušan
Mihalečko, který skvěle učí členy týmu pracovat
s kamerou i ve střižně. Důležité pro nás je dětem co
nejvíce předat, ale stále formou zábavy a zachováním týmové pohody. Nechceme je nijak dusit, ani
omezovat pravidly. Hlavní je, abychom si většinu
tvořili sami a lektoři nás správně navedli.
Co zajímavého ses třeba za těch pár měsíců fungování dozvěděla ty?
Načetla jsem si, co kdo ve štábu dělá. Určitě jsem
se poučila, že bez pořádné přípravy nelze udělat
kvalitní rozhovor, což se na rozhovoru může i podepsat. A hlavní věc, kterou by si podle mě měli

Jak velký štáb má Rýbrcoul TV? Stále se rozrůstá? Jaký je zájem o média mezi mládeží?
Štáb právě ještě není tak početný, proto jsme
studenty vyzvali, aby se účastnili náboru a stali
se naší součástí, a to na pozici střihače a správce sociálních sítích. Samozřejmě, kdyby měl
někdo zájem stát se naším kameramanem nebo
redaktorem, může se ozvat. Na nábor zatím
zareagovalo jen pár studentů, možná je to i zapříčiněno aktuální situací. Určitě se ale stále
mohou přihlásit. Čím víc, tím líp.
Jak vlastně dětská televize funguje?
V televizi jsme rozdělení na redaktory a kameramany, střihače nám prozatím dělají lektoři.
Před natáčením se mnou vždy komunikují redaktoři, kteří se k tématu přihlásí a pošlou mi
připravené otázky, stand-up, případně závěr.
Snažím se s nimi bavit o tom, jaká je pro ně ta
hlavní myšlenka a co by chtěli, aby v reportáži
zaznělo, případně vymyslíme další otázky společně a upravíme stand-up. Při natáčení už jde
hlavně o spolupráci s lektory. Stříhat se snažíme s těmi, kteří byli u natáčení, většinou tam
je ale problém s časem a prostorem. Několik
reportáží jsme si už ale nastříhali úplně sami.
Nejnovější reportáž s plavkyní Terezií Bischofovou měli poprvé pod dohledem i naši mladší
členové týmu - kameraman si prohlédl záběry
a redaktorka promyslela mluvené slovo a scénář reportáže.
Už bylo zmíněno, že vaše reportáže jsou pravidelně součástí i vysílání Déčka na České televizi.
Jsou na vás nějaké nároky?
Určitě jsou. Jak jsem naznačila na začátku,
dostáváme pravidelnou kritiku. Při prvních
reportážích jsme se setkávali s kritikou v tom
negativním slova smyslu - moc rychlá mluva,
hudba v pozadí, chybělo nám mluvené slovo,
reportáže mohou být dlouhé jen 1:10. Náš po41

Nemocnice
Trutnov
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
přijme do směnného provozu

VŠEOBECNOU SESTRU

na lůžkové interní oddělení

VŠEOBECNOU SESTRU nebo
ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE

na interní JIP a na neurologickou JIP

VŠEOBECNOU SESTRU

na lůžkové neurologické oddělení
Nástup možný ihned, případně dle vzájemné dohody.
Nabízíme:

■ hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou,
■ plný nebo částečný úvazek,
■ nástupní mzdu od 34 590 Kč, se specializovanou způsobilostí
od 36240 Kč,

■ motivační stabilizační odměnu, čtvrtletní výkonnostní
příplatky,

■ poskytnutí služebního auta do trvalého

soukromého užívání (pořizovací náklady hradíme my,
zaměstnanec hradí náklady spojené s provozem),

■ podporu dalšího vzdělávání,
■ 5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování,

příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění,
benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniční lékárně,

■ příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv a výhodu

stabilní práce u jednoho z největších zaměstnavatelů regionu.

Požadujeme:
■ vzdělání - odbornou způsobilost dle zák. č. 96/2004 Sb.
v příslušném oboru, specializovaná způsobilost je výhodou
(specializační studium případně umožníme a uhradíme),

■ pozitivní vztah k pacientům,
■ smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.
V případě zájmu prosím kontaktujte:
Bc. Tereza Dudáčková, hlavní sestra
mobil: +420 603 259 883, telefon: +420 499 866105
e-mail: dudackova.tereza@nemtru.cz
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slední příspěvek měl ale úspěch. Prostě chybami se
člověk učí. Tím, že já sama sbírám zkušenosti za
pochodu, jsem na úplných začátcích nevěděla, jak
správnou podobu reportáže pohlídat a ani jsem nemohla své zkušenosti s jistotou předat. Rozhodně
jsme všichni udělali od té doby pokroky, což dokazuje i poslední pozitivní reakce z České televize.
Jaké reportáže budete připravovat do konce roku?
Nemůžu asi říct, co všechno do konce roku plánujeme, protože toho vzhledem k situaci raději moc
nedomlouváme. V plánu je ale reportáž s deratizátorkou, s Richardem Krajčo, natáčení s firmou
BScom a chceme také rozjet rubriku Kam na střední školu. Uvidíme, jak se bude toto období vyvíjet.
Co tě na práci redaktorky baví?
Mě osobně více naplňují samotné rozhovory a setkávání se s lidmi, poznávání známých osobností
a vlastně i načtení a načerpání nových informací.
Z toho důvodu pracujeme i na mé vlastní talkshow,
která by už nebyla založená tak na dětských tématech jako spíše na pohledu studenta.

ADRIANA WETTEROVÁ
Narodila se 29. června 2004 a celou dobu
žije v Trutnově. Táta Adam Valenta je politik
a podnikatel, mamka Alena je marketingový
specialistka, grafička, designerka a malířka.
Do rodinky patří ještě devítiletá sestra Amélie,
a tak si říkají 4A. Je studentkou druhého ročníku královédvorského gymnázia a ve Dvoře
Králové se stala starostkou studentského zastupitelstva. Je účastnicí projektu Cena vévody
z Edinburghu (DofE). Má ráda historii, literaturu (především válečnou, období romantismu,
ale nenávidí fantasy a sci-fi). Věnuje se psaní
a pracuje na přípravě předprodeje svojí knihy
Nikdy nezapomenu. Ve volném čase se ráda
noří do vlastní výtvarné tvorby. Co nemá ráda,
je jízda na kole, ohnivé spory se svou matkou,
nesnese sobeckost a neupřímnost. Nejí pizzu
a má panický strach z ohňostrojů. Při bouřkách
se schovává pod peřinu.
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