
kulturně-společenský magazín | Březen 2021 | zdarma

Platinová svatba



str. 14    16

str. 20    22 str. 26    27

str. 18    19
MANŽELÉ MACHOVI

MANŽELÉ KRČMÁŘOVI JÁ, REPORTÉR

PETR ADÁMEK / STEIN27

MANŽELÉ ŠAFAŘÍKOVI  /  str. 6    12

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

Editorial 
Na svatbu se (ne)zapomíná

PAVEL CAJTHAML/redaktor
Na svoji svatbu si pamatuju do-
dnes. Není to přece tak dávno, co 
jsem se ženil. Bylo to čtrnáctého… 
nebo šestnáctého? O půl jedenác-
tý… nebo dvanáctý? Sakra! Bylo 
hezky! Fotili jsme se v trutnovském 
parku. To vím jistě. Hostinu jsme 
měli… Na jméno toho penzionu 
si teď nevzpomenu. K obědu byla 
knedlíčková polévka a… určitě byl 
na stole dort! Možná dva… Dosta-
li jsme svatební dary. Například 
pánvičku… Určitě toho bylo víc, 
ještě si vzpomenu! S pitím to moc 
slavné nebylo. Teda, aspoň si to 
myslím. Nejsem žádný pijan. Ale 
doutníček byl, to jo! Ha, už jsem si 
vzpomněl! Svatbu jsme měli šest-
náctého. Mám na to pomůcku: Jsou 
v tom datu totiž dvě šestky: 16. 6. 
A navíc to není ještě tak dávno, 
abych úplně zapomněl. Bez tří mě-
síců jen dvacet let. Co si ale budu 
pamatovat šedesát nebo sedmdesát 
let po svatbě?

S NÁMI BUDETE LEPŠÍ A MY BUDEME LEPŠÍ S VÁMI  
PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TEamu

SMARTER, FASTER, BETTER
   DO NAŠEHO TEamu

hledáme kolegy na pozice:

Chcete pracovat pro silnou
nadnárodní společnost? 

Láká Vás 13. plat a motivující 
finanční ohodnocení? 

Plánujete dovolenou a 20 dnů Vám nestačí? 

Rádi byste odměnili sebe 
nebo svoji rodinu zajímavými benefity? 

Odpověděli jste  
pak nás kontaktujte:

Tel.: 499 909 609 | 499 909 600

ANO

www.te.jobs.cz, job.trutnov@te.com

PROCESNÍ/VÝROBNÍ INŽENÝR

ELEKTRONIK

REVIZNÍ TECHNIK

INŽENÝR KVALITY
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Hledáte stabilního
zaměstnavatele? 
Spojte svou budoucnost s námi. 
Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice:

SVÁŘEČ   

Samostatný pracovník
technické kontroly  

Konstruktér - elektro

EWT/IWT
evropský/mezinárodní svářečský technolog

Svářeč tlakových nádob

svářeč TIG 

Obsluha ohraňovacího lisu

obsluha laseru

Elektromontér

Přípravář výroby

TEL.: +420 499 827 163   
MOB.: +420 731 192 923
MAIL: d.papikova@kasperkovo.cz 
web: www.kasperkovo.cz/kariera

www.kasperkovo.cz

Zuzana Růžičková, učitelka

Roman Kyncl,
zástupce velitele strážníků

Blanka Albrechtová, 
manažerka

Vdávala jsem se v kostele 
Nanebevzetí Panny Ma-
rie, takže silný byl záži-
tek, když jsem šla v šatech  
s třímetrovým dlouhým 

závojem, který mi nesly děti z rodiny na-
stávajícího manžela směrem k panu faráři  
a budoucímu muži. Doprovázel mě dle tra-
dice táta a kostel byl plný lidí. Při odchodu  
z kostela pak na mě pro štěstí kamarádi a ko-
legové z rádia házeli rýži – pytlíčky s ní mám 
doteď schované.

Jak jsem musel před bu-
dovou Okresu prát pleny. 
Byla v nich hořčice a já do 
toho sáhl... Hrozný pocit! 

A jak mi ukradli nevěstu, ale zatáhli ji pouze 
o patro níž a já ji přitom hledal po městě... 
Ale nakonec jsem ji našel!

Svatbu jsme měli na zahra-
dě před naším domem. Do 
obřadu zbývala asi půlho-
dina, na místě už byli 

skoro všichni, když vtom mě paní z matriky 
přišla požádat o občanku. Jenže já jsem ji ne-
mohla najít. Lítala jsem zahalená jenom do 
ručníku po domě a hledala ji. Vyběhla jsem 
i ven, kde jsem se stala terčem všech pohle-
dů. Co se děje? Nakonec se občanka našla  
v autě, se kterým jsme dva dny předtím byli 
na nákupu.

Na který moment
ze svatby nikdy 
nezapomenete?

ANKETA
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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 38 250 Kč, se specializovanou způsobilostí
od40060 Kč,

■ motivační stabilizační odměnu, čtvrtletní výkonnostní
příplatky,

■ poskytnutí nového 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,

■ přijemné 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.cr

PAVEL CAJTHAML, 
FOTO: MILOŠ ŠÁLEK, CTIBOR KOŠŤÁL

Svatbou z lásky to začíná, 
odměnou může být i platina

Platinovou svatbu, tedy 70 let společného života, oslaví na konci března Miroslav a Olga Šafaříkovi z Kryblice. 
O výjimečném výročí jsem si chtěl povídat s oběma, jenže kvůli covidovým opatřením nebylo možné se setkat 
osobně. Počítač ani chytrý telefon oslavenci nemají, tak jsme se dohodli na telefonickém rozhovoru. Ale jak po-
řídím rozhovor s oběma najednou? „Budete si po každé otázce předávat telefon?“ ptal jsem se. „Já vám řeknu 
všechno, i za manželku. Stejně vím, co by vám odpověděla, a u telefonu bude sedět vedle mě,“ prohlásil Miroslav.

Už jsme spolu o vašem rekordním manželství mluvili 
před pěti lety. Tehdy jste řekl, že byste mohl vydat 
knižního Rádce na spokojené manželství. Prosil vás 
od té doby někdo o radu?
Tehdy jsem to myslel poctivě. Zažil jsem toho za 
65 let manželství tolik, že bych se opravdu mohl 
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pustit do sepisování knihy. Nic jsem sice nevydal, 
ale o knížce jsem uvažoval a v hlavě si ukládal při-
pomínky. Takže knihu o spokojeném manželství 
mám hotovou, ale v hlavě. Na cokoliv se mě budete 
chtít zeptat, bez problémů odpovím. Jen si trochu 
zaklepu na hlavu a můžu to ze sebe sypat.

Chtěl od vás tedy někdo poradit?
Dnešní mladí by možná ani nevěřili radám sta-

rého člověka. A někteří starší by se taky asi 
divili, co jim doporučuju. Dřív, když se dva 
mladí poprvé setkali, tak nevěděli, jak dál. 
Říkali si: Babo raď! Nebo poslechli hlas, kte-
rý vycházel z jejich tělesné schránky. Když 
to bylo z horní části, mohl to být hlas srdce, 
což je krásné, protože srdce znamená lásku.  
I dnešní lidé můžou dostat popud ze své těles-
né schránky, ale už to není od srdce, ale z or-
gánu, který je umístěný v dolní polovině těla, 
a to je horší. Ale je to jistě k pochopení. O man-
želství bych mohl mluvit dlouho. Celý život 
tvrdím, že manželství je krásná věc, hlavně 
když se vydaří. A v tom je základní problém. 
Dnes si mladí neuvědomují, že vlastně ani ne-
touží po tom, co za našich mladých let bylo to 
nejnádhernější, co nás mohlo potkat, zejména 
když se setkali dva lidé, kteří si začali rozumět  
a měli se rádi.

Před pěti lety jste přiznali, že stále spíte pod jed-
nou peřinou. Přihlásil se vám někdo, kdo to má 
v manželství podobné?
Správně má být řečeno pod jednou povleče-
nou dekou. Ale jinak to platí pořád! Napří-
klad dnes ráno jsme zase vstávali spolu. Včera 
před půlnocí jsme se chystali spát, já se tro-
chu zdržel a manželka už na mě volala, ať už 
jdu spát, že beze mě neusne. Možná si někteří 
lidé řeknou, že to nemáme v hlavě v pořádku, 
ale to bychom museli být praštění již celých  
sedmdesát let!

Takže jste do sebe pořád zamilovaní jako za 
mlada?
Kdo chce v tak vysokém věku spát se svojí že-
nou, musí si uvědomit, že sice o ní někdo může 
říct, že je to babka, a o něm se může tvrdit, že 
je dědek, ale on v ní musí pořád vidět tu svoji 
Olinku z roku 1951. To je jasné! Jediné, co mě 
ve věku přes devadesát let brzdí, abych do po-
stele vůbec dolezl, jsou bolesti v kyčli, které mě 
trápí. A když už do postele dolezu a trochu se 
vydýchám, tak si můžu lehnout na bok, mít za-
deček ženy ve svém klíně, vzpomínat na mladá 
léta, dobře usnout a je to všechno v pořádku.

Kdy, kde a za jakých okolností jste požádal Olgu 
o ruku?
Poznali jsme se v roce 1944. Byla ze Zásmuk  
a v Hořicích studovala v rodinné škole, ubyto-
vaná byla v dívčím pensionátu na náměstí. Já, 



tehdy fešný Hořičák, se tam chodil předvádět. Tam 
jsme se seznámili, začali na sebe trpět a tam náš 
vztah začal. Jenže když škola skončila, Olga odje-
la, ztratila se mi z dohledu. A musím zdůraznit, že 
i po známosti se mnou odjela z Hořic jako panna 
Olga a já zůstal v Hořicích jako panic Miroslav. 
Šest let jsem na ni myslel, ona se neozvala. Když 
jsem pak byl v únoru 1950 jako voják na cvičení  
u Karlových Varů a dozvěděl se, že v Lokti pracuje 
u notáře, přijel jsem za ní. Vzala mě na oběd ke své 
mamince. Když jsem od nich odcházel, řekl jsem 
paní Novákové, že do roka a do dne si její dceru 
vezmu. Ona se ušklíbla, měla pro dceru jiného ná-
padníka jménem Popel. Já to však splnil, jako Ko-
zina! Po třinácti měsících, 24. března 1951, jsem se  
s její dcerou Olinou oženil.

Jakou jste měli svatbu?
Malou, asi jen v patnácti lidech. Brali jsme se v Zá-
smukách u Kolína.

A co svatební noc? Proběhla, jak se sluší a patří?
Svatební noc jsem samozřejmě prožil, přespali jsme 
v bytě u manželčiny tety v Zásmukách. Ale nemohl 
jsem splnit požadavky svatební noci, řekněme pro 
technickou závadu. Jinými slovy, dalo by se říct, že 
noc proběhla, jak se sluší, ale ne, jak se patří. 

Sedmdesát let společného života, to je dlouhá doba...
…a hodně se toho událo a měnilo. Nechci mluvit  
o politice, ale nejhorší bylo, že jsme přišli o čtyři-
cet let svobodného života, který si dopřávají mladí 
dnes. Za komunismu jsme se sice snažili, abychom 

mohli někam cestovat, ale mohli jsme maximálně 
do Východního Německa, Bulharska nebo Jugoslá-
vie. Pro nás starší prostě přišla svoboda pozdě. 
Taky se ale přiznám, že když jsme měli 65. výročí 
svatby, tak jsem nepředpokládal, že tady za dalších 
pět let ještě budeme. Zdravotních problémů přibý-
vá, ale kupodivu tady ještě jsme. 

Pohádali jste se někdy?
U nás se to nemohlo stát. Já měl nepředstavitelnou 
kliku, že jsem objevil Olinku Novákovou, ženskou, 
kterou by mně mohl každý muž závidět. Ani ji ne-
napadlo v něčem mi odporovat. Co jsem řekl nebo 
považoval za nutné udělat, to pro ni bylo svaté. Až 
mi to někdy šlo na nervy, ale ona tak byla založená. 
My jsme se nepotřebovali hádat. Často pro mě dě-
lala i věci, které nemusela.

To se ani nechce věřit.
Ale já nekecám! Musím se zmínit o ještě jedné věci. 
Já nebyl chlap, který by jí nosil kytky a žehlil tím 
něco, co by na mě prasklo. Takových případů jsem 
znal spoustu. Dokonce když na chlapa praskla ne-
věra, tak své ženě koupil zlatý prsten. Časem pak 
paní chodila po Trutnově s plnou rukou zlatých 
prstenů… Tak tohle jsem já nedělal. Naopak jsem 
ale udělal něco, co si myslím, že se nestalo žádné 
ženské v republice. Když jsme slavili 65. výročí 
manželství, tak jsem jí v Klubu seniorů přede vše-
mi předal Manželského Oskara, uznání za lásku, 
věrnost, obětavost, trpělivost, pracovitost a tole-
ranci, jako dík za to, že se mnou tak dlouho vydr-
žela, a za všechno, co pro mě udělala.
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ODBĚROVÉ CENTRUM 
NA TESTOVÁNÍ COVID-19 

PRO VEŘEJNOST  
V JANSKÝCH

 LÁZNÍCH

Bližší informace:

� www.janskelazne.com
 � JanskeLazneSPA

Bližší informace:

� www.janskelazne.com
� JanskeLazneSPA

� Test bude probíhat formou výtěru z nosu 
s výsledkem do 20 min. 

� S sebou OP a kartičku zdravotní 
pojišťovny, test je ZDARMA. 

� Centrum města bude po dobu testování 
zpřístupněno osobním vozidlům i bez 
povolení vjezdu. Zaparkovat můžete 
zdarma na Horní promenádě a naproti 
poště na novém parkovišti města 
(parkoviště u Quissisany). 

� Každé ÚTERÝ 
 a ČTVRTEK

� 8:00-12:00 

 � Kolonáda v Janských 
 Lázních 

ZDARMA!

GYMNÁZIUM 
TRUTNOV

Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Čtyřletý a osmiletý obor, vysoce 
kvalitní všeobecné vzdělání, indivi-
duální přístup, široký výběr cizích 
jazyků a volitelných předmětů, mo-
derní učebny, wi-fi  zóny, praktickou 
přírodovědnou výuku v laborato-
řích, výměnné zahraniční jazykové 
pobyty (Jever, Zerbst, Liverpool), 
možnost studia v zahraničí nebo 
složení mezinárodních jazykových 
zkoušek, školní Galerii Dračí ulička, 
pěvecký sbor, kvalitní podmínky pro 
sportování, atraktivní sportovní kur-
zy, moderní školní jídelnu v budově, 
chatu Děvín. 

Co nabízíme?



A co by pochválila Olga u vás?
Určitě činnost, kterou jsem dělal pro Klub senio-
rů. Jsme spolu sedmdesát let a z toho třicet jsem 
pracoval pro klub, skoro polovinu našeho souži-
tí. Byla se mnou jako členka klubu, ve všem mi 
pomáhala. Já si klubovou pracovnu udělal z naší 
kuchyně. Mnohdy mi nemohla na stůl ani serví-
rovat oběd, protože já tam měl rozdělané papíry 
a psal na kufříkovém psacím stroji věci pro klub. 
Když jsem roky za sebe nemohl sehnat náhradu, 
někoho, kdo by klub převzal, řekla mi: Nemůžeš 
nikoho sehnat, protože nikdo by to nedělal tak 
pečlivě jako ty!

Zasedání a besed klubu jste měli stovky, nebo tisíce?
Za třicet let existence klubu jsme absolvovali 529 
zasedání a uskutečnili na tisícovku různých besed. 
Děkuju všem členům, kteří na ně dlouhodobě cho-
dili, zajímali se o dění ve městě i ve státě, poslou-
chali pozvané hosty. Mají za to můj velký obdiv. 
Díky naší činnosti jsme se stali unikátním klubem 
v republice. Je jen škoda, že si to neuvědomilo více 
našich trutnovských občanů.

Za klubovou činnost jste dostal dvě čestná uznání 
rady města a pamětní medaili od hejtmana kraje.
Moc si toho vážím. Je zde ale ještě něco, co je pro 
mě velkým zadostiučiněním. V roce 2015 přijel za 
mnou do Trutnova na osobní návštěvu prezident 
Václav Klaus a o rok později mě svojí návštěvou 
poctila Jana Bobošíková. Navázali tím na opako-
vané návštěvy v našich klubových besedách. Obě 
návštěvy jsme si se ženou moc užili. A také jsem 
obdržel mimořádnou kulturní cenu podepsanou 
všemi členy Klubu seniorů a dalšími trutnovskými 
občany. To mě také potěšilo.

Nežárlila manželka kvůli klubu?
Vůbec! Nemohla, vždyť také byla jeho členkou. 
Ani jinak neměla důvod. Když jsem například měl 
jet do lázní, a víte, jak to tam chodí, tak jedině s ní. 
Bez ní bych nejel. V tomhle u nás panoval klid. 
Každému chlapovi bych doporučil, aby si nebral 
žárlivou nebo hysterickou ženskou, nebo nějakou, 
která by za každou cenu chtěla být hlavou rodiny  
a z něj udělala jen onuci. Přiznám, že bez své skvělé 
ženy bych se takového jubilea dožil jen těžko.

MANŽELÉ ŠAFAŘÍKOVI



Mrzí vás na vašem manželství něco?
Za socialismu jsem začal bojovat proti komunis-
tické straně a skončil kvůli srpnu 1968 i ve vězení. 
Když žena šla po městě, někteří lidé přecházeli na 
druhou stranu ulice, aby se s ní nemuseli pozdravit 
nebo dát do řeči. Vyhýbali se jí, aby někdo neviděl, 
že se baví s manželkou politického vězně. To mě 
dost mrzelo.

Co vám říká slovo rozvod?
To slovo jsem celý život neuznával. Kritizoval jsem 
to a pak mě to potkalo u syna i u vnuka. Takže jsem 
si na něj musel zvyknout, ale nikdy jsem ho pro 
sebe během manželství nepotřeboval.

Plánujete oslavu platinové svatby v Klubu seniorů? 
Nezhatí vám ji covid?
Oslavit bychom ji chtěli, ale podle mě to za součas-
né situace s koronavirem nebude možné. Myslím, 
že to nepřichází v úvahu. Škoda. V klubu máme 
skvělou partu a skoro všichni členové chtějí, aby 
klub pokračoval.

* vzali se 24. března 1951 v Zásmukách 
   u Kolína
* letos oslaví platinovou svatbu
* vychovali 2 syny, mají 5 vnoučat, 
   6 pravnoučat a 3 prapravnoučata
* Miroslav proslul jako předseda Klubu 
   seniorů a prací pro sport, Olga dlouhá   
   léta pracovala v trutnovském kině

MIROSLAV (94) 
A OLGA (92) ŠAFAŘÍKOVI

Tím náš rozhovor skončil. Při autorizaci textu ale oba 
manželé ještě připsali dovětek.
Olga: U telefonického rozhovoru jsem byla jako pří-
sedící. Vše plně potvrzuji! V manželovi jsem měla 
vždy oporu, ale musím přiznat, že na domácí práce 
nebyl. Měl však jiná plus. Přála bych dlouhá man-
želství i dalším členům našeho klubu.
Miroslav: Máme stejné přání. Kéž bychom mohli  
z tohoto světa odejít společně. Věřte tomu, že po 
sedmdesáti letech manželského života by jeden  
z nás sám na světě rozhodně zůstat nemohl.

MANŽELÉ ŠAFAŘÍKOVI
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Jak spolu vydržet 60 let?
Žít a nenudit se!

Zdeněk a Iva Machovi z České čtvrti oslavili dia-
mantovou svatbu loni na podzim. Stihli to pár 
dnů předtím, než koronavirus doslova utnul 
společenská setkávání. „Trutnov nám uspořádal 
oslavu ve Staré radnici. Zástupce města měl hez-
ký proslov, děti ze školky nám pěkně zatančily, 
bylo to moc krásné,“ chválí Iva.

MANŽELÉ MACHOVI

„Měli jsme kliku. Sice už jsme byli v rouškách, 
ale v obřadní síni jsme se ještě sešli. Odtamtud 
jsme dokonce šli do Jedničky, hospody v tu 
dobu totiž ještě byly otevřené,“ vzpomíná Zde-
něk. „Připravovali jsme se na oslavu diamanto-
vé svatby podobně jako na naší první svatbu,“ 
připouští Iva.

Dodnes si velmi dobře pamatuje na rok 1960, 
kdy ji Zdeněk požádal o ruku. „Na čarodějnice 
jsem dostala zásnubní prsten a už 1. října jsme 
se brali!“ Bylo to po asi roční známosti. „Já Ivu 
za tu dobu poznal docela dobře,“ říká Zdeněk.

„Já jeho ne! Kdybych ho dobře poznala ještě 
před svatbou, tak bych si pak určitě vzala radši 
třeba Pištu Hufnágla,“ vtipkuje Iva.

Svatbu měli v nedalekých Bernarticích na úřa-
dě. Na hostinu ale hned po obřadu odjeli do 
trutnovského hotelu Moskva. „Tehdy jsem tam 
vařila, takže jsem to místo dobře znala. Byli 
jsme první, kdo měl svatbu v tamní restauraci 
po velké rekonstrukci. Jako předkrm jsme měli 
humrovou majonézu, potom knedlíčkovou po-
lévku a samozřejmě svíčkovou,“ vyjmenovává 
Iva. „Nebyla to moc velká svatba, spíš taková 
menší, asi jen pětadvacet lidí,“ doplňuje Zde-
něk. „Pamatuju se i na svatební dary. Dostali 
jsme čtyři soupravy na alkohol. Například 
skleněnou sadu, konvičku a k tomu frťany,“ 
připomíná Iva.

Jaký mají Machovi recept na šťastné dlouho-
leté manželství? „Žít a nenudit se! Měli jsme 
postupně tři děti a ty nám nedovolily se nudit. 
Pořád jsme lítali kolem nich, jezdili s nimi pod 
stan, sportovali, pomáhali jsme babičkám, sta-
rali se o baráky a chalupu. Když děti vyrostly, 
začali jsme jezdit na dovolené sami,“ říká Zde-
něk. Postavil si přitom nejen vlastní dům, ale 
pomáhal stavět nebo přestavovat domy i svým 



dětem. „Chce to žít, být aktivní. Jakmile se člověk 
začne nudit, tak je manželství v háji!“ myslí si Iva.

Ani v důchodu manželé nezahálí. Jezdí pravi-
delně na chalupu, kde je téměř neustále co dělat. 
Chodí často na houby, do nedávna ještě pravidel-
ně jezdili na cyklovýlety. Iva po večerech ráda vy-
šívá a zpracovává rodokmeny. Zdeněk coby kutil 
pečuje o třicet let starou škodovku. „Je to lepší, 
než se doma hádat,“ říká. „Nebo než se procházet 
po náměstí a říkat si, kdo sní kolik prášků. To ne-
děláme!“ upozorňuje Iva.

Důležitá je podle manželů také tolerance. „Bez toho 
by to nešlo. Když spolu máme žít, tak se musíme je-
den druhému přizpůsobit,“ říká Zdeněk. Současně 
přiznává, že se občas v manželství objevily i špatné 
momenty. „Je normální, že takové chvilky nasta-
nou. V životě nás ale nenapadlo, abychom se hned 
při prvním průšvihu rozváděli,“ přiznává a hned 
se mě ptá: „Taky vás chce manželka každý měsíc 
zabít?“ Než stihnu odpovědět, Iva se smíchem za-
reaguje: „Já ho chci zabít každý den!“

Co když jeden druhého opravdu pořádně naštve? 
„Jdu po schodech dolů do sklepa a celou dobu na-
dávám. To mám slovník, to byste nevěřil!“ hlásí 
Iva. „Já když jsem naštvaný, tak zmlknu a srovná-
vám si v hlavě, jak to řešit,“ tvrdí Zdeněk.

Čtyřicet let pracoval jako strojvedoucí na dráze, 
kde byly běžné celodenní směny. „Neměl jsem 
kvůli tomu sedm let Vánoce, protože jsem byl ne-
ustále v práci, pořád na cestách. Dělali jsme proto 
dětem Štědrý den o den dřív, nebo o den později.“
Rodina je pro oba manžele od počátku na prvním 
místě. „Vždycky! A vždycky jsme si v rodině po-
máhali, jeden druhému, rodiče dětem i obráceně. 
Máme se prostě rádi, máme i hodné děti,“ zdůraz-
ňuje Iva.

Dolní  
Předměstí 96
(u Lidlu)

Po–Pá 8.00–16.00
So–Ne zavřeno

Po–Pá 8.00–20.00
So–Ne 8.00–20.00

Po–Pá 7.30–18.00
So 8.00–12.00

Žižkova 515  
(Hypermarket 
Albert)

Horská 64
(u společenského
centra UFFO)

*  Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max  
v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla 
nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici  
v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Ušetřete až   polovinu 
z doplatku na recept.

V Trutnově jsme pro vás 3x

Trutnov_inzerce_A6_březen.indd   1Trutnov_inzerce_A6_březen.indd   1 19.02.2021   8:04:5619.02.2021   8:04:56

* vzali se 1. října 1960
* loni oslavili diamantovou svatbu
* mají 2 dcery, 1 syna a 5 vnoučat

MANŽELÉ ZDENĚK (85) 
A IVA (79) MACHOVI

MANŽELÉ MACHOVI
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Mladý a úspěšný rapper reprezentující brněnskou 
scénu Petr Adámek (22) je v hudební branži známý 
pod přezdívkou Stein27. Představitel labelu Mike Roft 
Records nedávno v trutnovském Uffu natočil videoklip  
a začátkem března tady chystá další natáčení.

Petře, vysvětli na začátku, proč sis zvolil jako své 
umělecké jméno zrovna Stein27? Znamená něco?
Nemá to žádnou velkou backstory. Už od malič-
ka jsem si skládal básničky a psal písničky, což  
v období puberty přešlo v to, že jsem si koupil prv-
ní mikrofon a začal si i něco nahrávat. Když jsem 
se potom dostal do fáze, že jsem házel už nějaký 
svý první amatérský dema na Soundcloud, už jsem 
tam měl mít nějaký pseudonym. Nic mě ale nena-
padalo. Nechtěl jsem používat jméno Petr Adámek, 
které mi nepřijde moc atraktivní. A v tu chvíli, kdy 
jsem měl záložku na registraci rozkliknutou, jsem 
se zrovna díval na let‘s play z mojí oblíbené hry 
Wolfenstein. Obrátil jsem slova, přidal moje herní 
číslo 27, které jsem nosil i na sporty, a vznikl Stein 
Wolf 27. Když jsem pak přešel na YouTube, potře-
boval jsem to zkrátit a řekl jsem si, že víc důrazný  
a hezčí bude jen to Stein27.

RAPPER

Uvažoval jsi ještě o nějaké jiné přezdívce?
Chtěl jsem být Diego27, ale vzhledem k tomu, že 
jsem světlý typ s modrýma očima, se to ke mně 
moc nehodilo. Jméno Diego se mi ale líbí, je to jmé-
no mé oblíbené postavičky z Doby ledové – šav-
lozubého tygra, a proto jsem takhle pojmenoval 
aspoň svoji kočku.

Kdy tě napadlo, že z tebe bude rapper?
Asi když jsem kvůli tomu v devatenácti odešel  
z práce. Dlouho jsem to bral jako koníčka a nena-
padlo mě, že by se tím dalo uživit, ani že bych tím 
mohl někoho ovlivnit, krom pár svých kámošů, 
kterým to pošlu a oni mi řeknou, jestli to je dobrý, 
nebo není.

Čím ses živil?
Dělal jsem programátora a obsluhoval jsem CNC 
stroje. To mě ale vůbec nebavilo. Nespatřoval 
jsem v tom nějakou svou vidinu prospěšnou svě-
tu – dělat šroubky, matičky a různé další doplň-
ky do koupelen. Kvůli tomu jsem dal výpověď  
v práci a rozhodl se, že budu dělat muziku  
a budu se tím živit.

Co bys řekl o tom, jak vypadá aktuální česká rapová 
scéna?
Myslím, že máme dobrou scénu, i když slovo scéna 
se mi trošku protiví. Říkal bych, že jsme spíš ko-
munita. V Česku a především na Slovensku máme 
dobrý marketplace, ale je těžké se prosadit hlavně 
z toho důvodu, že je tady několik držáků z velkých 
labelů. A jak jsme malá země a je tu spousta vel-
kých skupin, které dělají dobrou hudbu, tak nový 
člověk to má složité.

Ale tobě se podařilo prorazit.
Mně se to podařilo, protože jsem byl vždycky z ně-
jakého důvodu ve správný čas na správném místě. 
Dodnes tomu nikdo nerozumí. Často se o tom ba-
víme ve studiu, jak nám to vyšlo. Fakt to nechápu. 
Prostě malinké osudové krůčky. Ať už jde o to, že 
jsem se pohádal doma a odešel z domu, anebo se 
rozešel s přítelkyní a začal jsem bydlet sám. Byl 
jsem sám zavřený ve svém prvním bytě a tam jsem 
vlastně napsal veškerou hudbu, která mě vystřelila 
nahoru. Je za tím i spousta kontaktů, kdy jsem se 
s někým potkal u piva nebo na baru a ta osoba mi 
pomohla v cestě nahoru.

Sám sebe charakterizuješ tím, že děláš spíše smut-
nější hudbu. Napsal jsi i nějaké veselejší písničky?
Ani ne, možná pár. Ale je to kvůli tomu, že nejsem 
takový fabrikový writer písniček, že bych si kaž-
dý den sedl a musel něco napsat. Mám to spíš jako 
volnou jízdu, kdy mapuju svoje nálady a emoce.  
A většinou převažuje to, že písničky píšu ve smut-
nějším rozpoložení, což mě právě dotáhne k tomu 
papíru a tužce. Pro mě je to taková terapie, která 
mi pomáhá. I proto mám málo hudby. Vydaných 
mám asi jen 30 písniček, přičemž hudbou jsem se 
začal živit už po pár písničkách. Dokonce až tak 
brzy, že repertoár mých prvních koncertů obsaho-
val jen čtyři nebo pět písniček. Každou z nich jsem 
musel dvakrát opakovat, aby měl koncert aspoň 
třicet minut. To byly srandovní časy, ale lidi stejně 
chodili. Zazpíval jsem venku pět písniček a přišlo 
na mě tisíc lidí. Šílený.

Loni na podzim jsi vytvořil svou debutovou desku Te-
orie pádu. Jak vznikla a našla si posluchače?
Album jsem nosil v hlavě od samého začátku, ale 
chtěl jsem se držet strategie toho svého boomu, že 
mi fungují singly, které vycházejí jednou za dva tři 
měsíce. Každý má hezký videoklip, každý má dob-
ré promo. Každý má čas na to, aby se posluchačům 
vryl do uší a paměti. Na album jsem si tak počkal 

tři roky. Mrzí mě ale, že jsem s ním nemohl objet 
tour. Je akčnější, především bylo určené na koncer-
ty a ne moc do sluchátek. Ale jsem rád, že se desce 
dařilo a pořád daří.

V trutnovském Uffu jsi nedávno natočil videoklip  
k songu Stmívání. Jak k tomu došlo?
Za celou spolupráci s Uffem jsme všichni z našeho 
labelu moc rádi. Začalo to tím, že se nám ozvali, 
jestli bychom tam nechtěli udělat koncert, a tak 
jsme na léto plánovali velký koncert. Bohužel kvůli 
koroně se neuskutečnil. Dohodli jsme se tak potom 
aspoň na spolupráci k videoklipům. Uffo má vel-
kou stage, která se dá jakkoliv nasvítit, což jsme 
potřebovali k vytvoření temného ateliérového pro-
středí, v němž se klip odehrává. Mnohem víc ale 
plánujeme potenciál Uffa využít teď na druhý klip.

Můžeš prozradit víc?
Půjde také o písničku z nového alba, Poslední tag,  
a prostory Uffa se nám k tomu vyloženě hodí. 
Nebude to typický rapový nebo popový klip, kde 
bych stál před kamerou a odříkával text. Půjde  
o hodně artové záběry, které si člověk musí sám 
přebrat, např. jak černá tekutina teče po skle, a my 
k tomu potřebujeme dokola udělat velký bílý pro-
stor. Musím přiznat, že jsem nikdy v takovém sále 
nebyl. Docela nás překvapuje, že jsme o Uffu nic 
dřív nevěděli, protože my pořád hledáme nějaké 
prostory pro koncerty nebo natáčení. Moc si toho 
vážíme, že jsme dostali možnost tady pracovat, že 
nám lidé z Uffa věří a líbí se jim to, co děláme.

Na pět písniček přišlo tisíc lidí. 
Nechápal jsem

Občas si v autě pouštím flow písniček, které 
se člověku nabízí, že je má asi rád, ale jsou 
nové. A takhle jsem narazil na písničku Růže 
od Calina a Steina27. Líbila se mi, dnes má 
na YouTube skoro 9,5 milionu zhlédnutí.  
O klucích jsem si něco zjistil a zkontaktoval 
je, jestli by u nás nechtěli udělat koncert. 
Ten bohužel nevyšel, přesto slovo dalo slo-
vo a rozjela se naše spolupráce s label Mike 
Roft Records. Do budoucna plánujeme, že 
by koncertů během roku mohlo být víc, ale 
samozřejmě nejen s Mike Roft. I když tito 
kluci by byli vždy taková hlavní lajna, které 
se budeme snažit pomáhat. Chceme, aby 
spolupráce byla prospěšná jak pro nás, tak 
pro interprety a samozřejmě i pro lidi. Trou-
fám si tvrdit, že zvukově to budeme umět 
udělat líp než jinde.

LIBOR KASÍK 
O SPOLUPRÁCI S RAPPERY

MICHAL BOGÁŇ, 
FOTO:  ARCHIV MIKE ROFT RECORDS
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Brali jsme se, abychom spolu 
vydrželi co nejdéle!

Ladislav a Miroslava Krčmářovi z Volanova oslavili loni 
v červenci diamantovou svatbu. Šedesát let ve šťast-
ném a spokojeném manželství. Když se jich zeptáte, 
jak to dokázali, jednoznačně a bez váhání se shodnou: 
„Jeden bez druhého prostě nemůžeme být!“

Málokdo přemýšlí na svatbě o tom, jak dlouho 
mu manželství vydrží. Krčmářovi v tom měli od 
počátku jasno. „Brali jsme se proto, abychom spolu 
vydrželi co nejdéle. Jasně, často máme na některé 
věci odlišný názor, dohadujeme se, ale jeden z nás 
vždycky ustoupí,“ uvádí Ladislav. „Každý z nás 
má tvrdou hlavu, to už tak v manželství bývá,“ při-
znává Miroslava.

MANŽELÉ KRČMÁŘOVI

Během tolika let společného života na druhém sa-
mozřejmě našli i spoustu chyb. „Každý nějaké chy-
by má, nebo je dělá. Někdy větší, někdy menší, to 
už tak v životě chodí,“ říká Miroslava. Například 
ženy často říkají, že po sobě muži neuklízejí. „Na to 
je manželka přísná. Musí mít všechno uklizené, na-
leštěné, úhledné a všechno perfektně na svém mís-
tě. Jistě, že se stane, že po mně uklízí, to pak hned 
dostanu přednášku,“ vtipkuje Ladislav.

Připouští, že jako v řadě jiných manželství nasta-
lo také u Krčmářů několik krizí. Nikdy ale nebyly 
tak vážné, aby vedly k rozchodu. „Daleko nejhorší 
situace nastala, když manželka vážně onemocněla  
a doma se mnou zůstali dva naši synové. Jednomu 
tehdy bylo pět let, druhému dva roky. Nemoc ženě 
způsobila invalidní důchod na celých deset let,“ 

vzpomíná Ladislav. „Když nás v manželství ten 
druhý naštve, v dnešní době už to vyřešíme rych-
le. Za mlada to ale bývalo mnohem horší, mnohdy 
hádka skončila třeba i tichou domácností,“ směje 
se Miroslava.

Mnoha párům pomáhají společné zájmy manželů. 
Krčmářovi ale překvapivě společné koníčky ne-
mají. „Manžel je sběratelem modelů aut, já mám 
zálibu v moderním bydlení a zajímám se o módní 
oblečení,“ vysvětluje Miroslava.

Poznali se v září 1956 na taneční zábavě ve Vlči-
cích. „Mirka měla na sobě modré šaty, bílé boty na 
vysokém podpatku a vypadala úžasně. Mně bylo 
osmnáct, jí šestnáct a půl,“ vzpomíná Ladislav. 
„Čtyři roky jsme spolu chodili na vycházky, taneč-
ní zábavy, do kina a do divadla. Pro svatbu jsme 
si vybrali termín 27. července 1960,“ prozrazuje 
Miroslava. Jak přesně probíhala žádost o ruku, na 
to už si dnes Krčmářovi nevzpomenou. „Oznámili 
jsme to ale mamince manželky předem. Já koupil 
zásnubní prstýnky,“ vypráví Ladislav.

„Svatbu jsme měli v Praze. Hostinu v salónku  
s obsluhou a hudbou Hotelu Hybernia. Jako hos-
ty jsme měli jen třináct nejbližších příbuzných,“ 
říká Miroslava.

Společně vychovali dva kluky a na oba jsou náleži-
tě pyšní. Starší Ladislav vystudoval zemědělskou 
vysokou školu, mladší Miroslav střední školu se 
zaměřením na opravy aut. „V roce 1993 spolu zalo-
žili firmu se specializací na prodej náhradních dílů 
na auta a traktory,“ oceňuje otec Ladislav.

* vzali se 27. července 1960
* loni oslavili diamantovou svatbu
* mají 2 syny, 4 vnoučata a 2 pravnoučata

MANŽELÉ LADISLAV (83) 
A MIROSLAVA (81) KRČMÁŘOVI



Rodina se díky dvěma synům postupně rozrostla. 
Přibyla čtyři vnoučata, a dokonce i dvě pravnučky. 
Nejmladší je osm let.

Diamantovou svatbu oslavili Krčmářovi s rodi-
nou na den přesně po šedesáti letech – 20. čer-
vence 2020. Slavnost se konala ve Staré radnici 
na Krakonošově náměstí. „Městu musíme podě-
kovat za perfektní zajištění oslavy, vystoupení 
dětí, krásné prostředí, dárek a pamětní list,“ říká 
Ladislav. „Hostinu s pětadvaceti hosty jsme měli 
v naší společenské místnosti, pohoštění zařídila 
firma Zdenka Krčmáře. Všechno bylo perfektní, 
navíc byl krásný slunečný den. U jezírka jsme sla-
vili až do pozdních hodin,“ přiznává Miroslava.

Aktuálně si užívají zaslouženého důchodu, ač-
koliv kvůli vysokému věku už nemohou dělat 
vše jako za mlada. „Stáří se nezapře. Jsme rádi 
za každé ráno, kdy vstaneme a můžeme se o sebe 
postarat. Je nám přes osmdesát, což rozhodně 
není věk k jásání, ale jsme spokojení,“ dodávají 
shodně manželé.

 MANŽELÉ KRČMÁŘOVI

hradec.rozhlas.cz
hradec.rozhlas.cz

velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Hradec Králové

ELEKTROKOLO | SEKAČKU 
ZAHRADNÍ  KOLEČKO | NÁŘADÍ  
& MNOHO DALŠÍCH CEN
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na očkování pro čtyřčlennou rodinu 
až 5 000 Kč

Přihlaste se k nám do 31. března 2021

Klientské centrum Trutnov 
Horská 634
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Opravíme i neopravitelné!
Kdo jsem? Jmenuji se Michal Řehák a jsem třicetiletý technik mikropájení, autorizovaný společností SZ DJI 
Technology Co., která se zabývá opravou dronů pro evropský region. Spíš si ale myslím, že vás víc zaujmu tím, 
když zmíním, že jsem ten, kdo umí vyřešit vaše problémy s prasklým displejem na mobilu, nefunkční herní 
konzolí, ztracenými daty v počítači či jakoukoli další elektronikou. Opravdu! Opravil jsem už více než 17 tisíc 
zařízení. A teď vám zkusím říct, jak jsem se ke svému řemeslu dostal.

Nadšení od malička
Pocházím z Pardubic, ale většinu dětství a období 
dospívání jsem strávil v Trutnově a blízkém okolí. 
Mimo mé specializace k opravě dronů jsem obrov-
ským fandou oprav logických desek pro zařízení 
Apple a Samsung všech možných typů – mobilní 
telefony, tablety, stolní počítače atd. Záliba v opra-
vě elektronických zařízení u mě započala již v ra-
ném dětství. Mou tehdejší velkou modlou byl strýc, 
který pracoval v elektrokomunikačních službách 
pro společnost Telecom CZ. Po ukončení střední 
školy jsem se pár let protloukal automobilovými 
společnostmi, převážně jsem byl zaměstnán jako 
operátor nebo seřizovač. Tento styl života a práce 

IQUICKFIX

mě však příliš nenaplňoval. V roce 2013 jsem se 
rozhodl si rozšířit obzory a odjel jsem do Prahy, 
kde jsem po nějakém čase našel práci u iLoveServis 
CZ. A tam to pro mě celé začalo! Velmi brzy jsem 
se vypracoval na hlavního technika, začal jsem tré-
novat další techniky a otevírat nové pobočky po 
celé republice.

Zkušenosti z Anglie
V roce 2015 pak pro mě přišel skutečný „Game 
Changer” a společně s mým dobrým přítelem  
a tehdejším kolegou jsme se rozhodli pro cestu do 
Velké Britanie, kde jsme byli rozhodnuti pokračo-
vat v tom, čím jsme se živili u nás doma.

Hledání práce nám nezabralo ani 24 hodin a ještě 
to samé ráno po příjezdu do země jsme měli zaří-
zené pohovory, po kterých jsme se oba stali nový-
mi techniky firmy iSmash LTD, největšího retailo-
vého servisu v zemi. U ní jsem strávil pět let a za 
tu dobu jsem nasbíral tolik zkušeností, kolik jen 
bylo možné.

Stal jsem se hlavou oddělení oprav dronů již zmí-
něné společnosti DJI, hlavním technikem a koneč-
ně technikem level 3 pro Central Workshop, kde 
jsme se zabývali těmi nejkomplexnějšími oprava-
mi, záchranou dat, opravami základních desek  
a mnohými dalšími úkony, které se jiným firmám 
zdály téměř nemožné.

Vítejte v iQuickFixu
Koncem loňského roku jsme se s přítelkyní roz-
hodli pro návrat domů a tímto krokem vznikl pro-
stor pro něco, co mi bude říkat Pane! A tak je tady 
iQuickFix! iQuickFix jsme založili za účelem opra-
vovat chytrá zařízení tak, jak to tu nikdo jiný nedě-
lá a doposud ani nedělal. Jsem si stoprocentně jistý, 
že za pomoci všech zkušeností, co jsem za poslední 
léta načerpal, jsem schopen dělat opravy mnohem 
efektivněji a rychleji nežli naše konkurence. A s tím 
jde samozřejmě ruku v ruce i fakt, že jsem schopen 
takto pracovat s mnohem příznivějšími cenami, 
které neponižují kvalitu mojí práce.

Primárně nabízím opravy chytrých zařízení, jako 
jsou mobilní telefony, tablety či notebooky od 
všech světových značek. To ovšem neznamená, 
že si neporadím také s další elektronikou. Lidé mi 
nosí různorodý výběr zařízení, například jsou to 
chytré televizory, hodinky, konzole a další. Zkrát-
ka, jestliže je to napájené elektřinou, jsem si více 
než jistý, že to dokážu opravit, když to díly dovolí!
Rozsah oprav jde od výměny displejů, zadních 
sklíček, vnitřních komponentů (nabíjecí konektory, 
kamery apod.) až po vytopená zařízení či přístroje, 
které nelze zapnout. Do této kategorie zajisté patří 
také záchrana dat.

Když konkurence neví…
Zaměřme nyní svou pozornost právě na zařízení, 
která už nelze zapnout. Věřte mi, že je mezi námi 
spousta lidí, kterým z nějakého důvodu „umřel” 
jejich přístroj a teď si nevědí rady, co dál, protože 
jim jejich místní servis sdělil, že se s tím nedá nic 

dělat a zařízení je společně se všemi daty ztraceno. 
V tento moment přicházím na řadu já! Specializuji 
se právě na poruchy takového typu. Za loňský rok 
2020 byla moje úspěšnost oprav „mrtvých zaříze-
ní” kolem 92,4 %, což znamená, že 9 z 10 zařízení 
je opraveno, což si myslím, že je výborná bilance.

Mimo „mrtvá“ zařízení opravujeme i další poru-
chy, které souvisejí s problémy základních desek. 
Může se jednat o nefunkční wi-fi/bluetooth služ-
by, nenačítání SIM karet, problémy s dotykem 
displeje, rozbitou kamerou, přerušované nabíjení  
a mnoho dalšího.

Pražská 15, 541 01 Trutnov | Tel.: 499 940 011 
      QuickFix Trutnov         iquickfix_trutnov
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Šetříme peníze i čas
S touto úplně novou skupinou oprav se nám oteví-
rá mnoho nových možností, a tak jsme schopni dě-
lat opravy za třetinové ceny. Zákazníkovi tím ušet-
říme nejen peníze, ale i čas, který jiné společnosti 
musí strávit posíláním telefonů k externím firmám 
nebo nákupem nových desek, což samozřejmě není 
ani jednoduché, ani efektivní.

Vše je také velmi úzce spojené s ekologií a recyklací 
elektronického odpadu, který je v dnešní době do-
statečně velkým problémem, aby upoutal naši po-
zornost. Ve spojení s tímto problémem se k dnešní-
mu dni můžu pyšnit více než 17 tisíci opravených 
zařízení, která by dnes jinak ležela někde na elektro 
skládce. Nenoste nefungující elektroniku tam, ale 
přineste ji k nám!
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DAVID ZÁRUBA, MICHAL BOGÁŇ
FOTO: MICHAL KRIEGLER

Tvořte s námi zpravodajství 
přes mobilní aplikaci

Není velkým překvapením, že prim v dnešní době hrají chytré telefony. Většina z nás má mobil během dne 
neustále při ruce, a tak je vcelku snadné a rychlé zachytit zajímavé okamžiky, které se dějí okolo. V návaznosti 
na to jsme se proto rozhodli spustit nový multimediální projekt Já, reportér. Jedná se o aplikaci pro chytré te-
lefony. Staňte se reportérem naší východočeské mediální skupiny, kterou tvoří redakce Trutnovinek, Salonek, 
Vrchlabinek a televize V1. Aplikace je ke stažení dostupná zdarma.

„Chceme naše čtenáře ještě více vtáhnout do hry. 
Už teď jejich fotky a videa využíváme pro naše 
zpravodajství, ale díky aplikaci bude vzájemné 
pouto ještě silnější. Chceme se více zaměřit na 
autentický obsah a lokální zajímavosti,“ nechal 
se slyšet jednatel mediální skupiny TN Média 
Miloslav Bartoň.

Aplikace, kterou aktuálně testujeme a spustíme ji 
v průběhu tohoto měsíce, bude zdarma ke staže-
ní na Google Play i App Store. Její ovládání je jed-
noduché a intuitivní. V aplikaci je možno pomocí 
fotoaparátu vytvořit obsah, který se po připojení 
k internetu odešle přímo do databáze videí re-
dakce. Záznam lze také vybrat z galerie zařízení 
a rovněž je možné k němu přidat popisek s dopl-
ňujícími informacemi. Maximální velikost videí 
je prozatím v testovacím režimu nastavena na 
200 MB, délka zatím nijak omezena není.

„Naši redaktoři nemohou být všude. Pro zpra-
vodajství mají největší cenu autentické záběry 
přímo z místa. Diváci a čtenáři tak mají možnost 
se podílet na našem zpravodajství a zároveň zvi-
ditelnit úspěchy své i dalších lidí ve svém okolí. 
Nejde nám jen o záběry z požárů a autonehod. 
Přivítáme i videa z menších akcí a sportovních 
zápasů nebo třeba kuriozity a různé momentky. 
Samozřejmě až epidemie podobné události do-
volí,“ podotkl Miloslav Bartoň. „Prostě natáčejte 
vše, co se děje kolem vás,“ usmál se.

Redakce budou všechny příspěvky prohlížet. Ty 
nejlepší se pak objeví, samozřejmě s označením 
autora, na sociálních sítích, webech nebo v tele-
vizním vysílání. Redakce si však vyhrazují právo 

JÁ, REPORTÉR

nepublikovat videa, která jsou na základě jejich 
uvážení nevhodná či porušují všeobecné obchod-
ní podmínky. Nezapomeňte, že kvalita videa 
hraje svou roli, ale důležitější je rychlost a že jste 
zrovna u toho, kde se něco děje.

Nahráváním videí však zábava nekončí. Diváci 
se prostřednictvím aplikace mohou zapojit i do 
soutěží, hlasování a dalších projektů.

Mobilní aplikace Já, reportér je aplikace našich médií pro každého, 
kdo se chce stát reportérem. Pomocí aplikace nahrajete video 

z mobilního telefonu (IOS, Android) a odešlete ho do naší databáze. 
Redakce si váš záznam s krátkým popisem prohlédne 

a bude mít možnost video publikovat.



ZIMA NA HORÁCH

Sněžka v posledních paprscích únorového dne.

Pohled na Černou horu od Lyžařské boudy.

Východ slunce ze Studniční hory s výhledem na nejvyšší českou horu.

Od Luční boudy na Ještěd co by kamenem dohodil.  
Trutnovský fotograf Miloš Šálek vyráží pravidelně na výlety 
po Krkonoších i v zimě a pořizuje úchvatné snímky.

ZPŠ podporuje 
prevenci a vaše zdraví

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má i letos pro své 
pojištěnce připraveno více než 40 typů příspěvků ze 
zdravotních programů. Rodina, která se o své zdraví 
stará, může čerpat i několik tisíc korun ročně. No-
vinkou je změna v systému proplácení. Žádost spolu  
s potřebnými doklady je možné zaslat elektronicky. 

Zdravotní programy ZPŠ jsou rozděleny na očko-
vání a příspěvky pro děti, muže, ženy, dárce krve 
anebo budoucí maminky. Například ty mohou od 
ZPŠ čerpat přes 5 000 Kč na podporu svého zdraví 
i zdraví nenarozeného miminka, a to např. na pr-
votrimestrální screening, NIPT, pohybové aktivi-
ty, vitamíny či předporodní kurzy. Miminko pak 
získá batůžek s dětským nádobím a bezdotykový 
teploměr v hodnotě 2 500 Kč a úrazové pojištění na 
rok zdarma. Po porodu pak může maminka získat 
až 1 000 Kč např. na poplatky v nemocnici, auto-
sedačku, pleny, laktační poradenství a pomůcky, 
kojenecké plavání atd.

O své zdraví se pečlivě starají také dárci krve, pro 
které je připraveno až 4 000 Kč na pohybové ak-
tivity, vitamíny, saunu, masáže, dentální hygienu. 
Děti od 6 let pak mají u ZPŠ 500 Kč na dentální 
hygienu a od 4 let 700 Kč na sportovní aktivity, 
prevenci úrazů a tábory a 1 000 Kč na ozdravné 
pobyty. Novinkami jsou pak příspěvky až 500 Kč  

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

na nutriční nebo psychologické a psychoterapeu-
tické poradenství.

Pojišťovna nezapomíná ani na pojištěnce trpící 
vzácnými metabolickými poruchami, pro které 
má až 4 000 Kč na specifické diety. Přispívá také 
na očkování proti chřipce, meningokoku, HPV in-
fekci, klíšťové encefalitidě, hepatitidě, pásovému 
oparu a dalším nemocem. V nabídce je i mnoho 
dalších příspěvků.

V dnešní nelehké době, která omezuje osobní kon-
takty, se ZPŠ rozhodla vyjít svým pojištěncům 
vstříc. Žádost na proplacení příspěvku je možné 
zaslat i e-mailem. Díky kvalitě svých služeb se ZPŠ 
dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v ne-
závislém hodnocení zdravotních pojišťoven. Pojiš-
těncem ZPŠ může být každý občan ČR, bez ohledu 
na věk, bydliště či zaměstnání. 

Přidejte se k nám v pár krocích on-line na webu 
www.pojistovnamehosrdce.cz.
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Jízdní kola | Prodej a servis
Zdeněk Křížek, Horská 10, Trutnov, 541 01, 

tel.: 499 812 868, 603 480 169

PŘIPRAVTE SE
NA NOVOU SEZONU

HYNEK ŠNAJDAR, 
FOTO: MICHAL KRIEGLER

Reportéři 
v akci

Hlásíme motoristickou posilu! Redakce Trutnovinek, 
Vrchlabinek a Salonek, ale také jejich partnerská regi-
onální televize TV V1 se mohou pochlubit novým po-
mocníkem na čtyřech kolech. Za reportážemi a klienty 
nyní budeme vyjíždět všestranným vozem Toyota Pro-
ace Verso, který jsme získali díky spolupráci s trutnov-
ským Autostylem.

„Větší vůz samozřejmě nabízí více možností a pomů-
že zpestřit a zkvalitnit naše zpravodajství. Jednou  
z hlavních předností vozidla je, že jsme si jeho interiér 
upravili. Sedačky jsme otočili proti sobě a tím uvnitř 
vzniklo takové menší improvizované studio,“ říká šéf-
redaktor společnosti TN Média Michal Bogáň. To na-
příklad v kombinaci se streamovací kamerou umožní  
z vozu dělat živá vysílání.

Auto zároveň také otevírá prostor pro realizaci nových 
projektů. „Plánujeme v něm třeba natáčet podcasty,“ 
doplňuje Michal Bogáň. Poprvé jsme s vozem byli  
v terénu v Janských Lázních, kde jsme navštívili Státní 
léčebné lázně Janské Lázně. Budeme rádi, když nám 
pošlete fotky nebo videa z míst, kde se objeví náš re-
portérský vůz.

REDAKČNÍ AUTO



ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Stodola 
v Horské ulici

Upomínka na stříbrnou 
svatbu starosty Raucha

Na snímku pořízeném pravděpodobně v první polovině 80. let 
19. století je zachycena stodola, která stávala na rohu dnešních 
ulic Horské a Nádražní. Postavena byla nejspíše na počátku  
19. století. Její vznik, podobně jako několika sousedních hospo-
dářských objektů, byl svého času logický, protože v této části 
města se tehdy rozprostírala převážně jen pole a louky. Situace se 
radikálně změnila ve druhé polovině 19. století, kdy zde bylo po-
staveno několik domů, jako například impozantní budova hotelu 
Union, jejíž střecha a komíny jsou na snímku patrné za stodolou. 
V 80. letech 19. století byla stodola zbořena. Na jejím místě záhy 
vyrostl dům čp. 121, který však byl asanován roku 1987, a tak  
i on je již minulostí.

K nejdéle sloužícím starostům v historii Trutnova patří Herr-
mann Rauch, který stál v čele města v letech 1894–1919. Původ-
ním povoláním mydlář se oženil 1. února 1874 s Adalbertou 
Kuhnertovou z Kocbeří. Snoubence oddal po trojích ohláškách 
farář Jan Říha v Choustníkově Hradišti. Manželský svazek 
byl pevný, a tak o 25 let později oslavili manželé Rauchovi  
tzv. stříbrnou svatbu. Ve sbírce trutnovského muzea je z této 
události uchováván upomínkový předmět v podobě vavříno-
vého věnce vyrobeného z tenkého stříbrného plechu, místy po-
zlaceného. Na mašli je vyryt nápis „Erinnerung an die silberne 
Hochzeit 1874 • 1./2. • 1899“ a na lístcích ratolestí názvy sed-
mi trutnovských spolků, které tento dar manželům Raucho-
vým věnovaly.

PROMĚNY TRUTNOVAZ MUZEJNÍCH SBÍREK

Udělám pro Vás vše!
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ANTON MORAVEC

Hokejový bůh 
ve Vrchlabí

Ve středu 3. února zažilo Vrchlabí velký hokejový svátek. V rámci  
1. hokejové Chance ligy zavítali do místní DD Elektromont arény Rytíři 
Kladno v čele s Jaromírem Jágrem. Domácí nováček, který je obrov-
ským překvapením letošní sezony a vyhoupl se už dokonce i na pozici 
lídra soutěže, zvítězil 4:2. Hvězdný „Džegr“ a spol. tak opouštěli Kr-
konoše s prázdnou.

Duel, v němž se představil jeden z nejlepších českých a světových 
hráčů hokejové historie, se bohužel kvůli pandemii koronaviru 
odehrál před prázdnými tribunami. Přímý přenos z něj však vy-
sílala Česká televize.

„Řekl bych, že to byl dost kvalitní zápas. Já teď nekoukám na 
skóre, že jsme tenhle zápas prohráli. Ale bylo to dost fyzický. Pro 
nás to byl dobrý test a to se mi líbilo,“ řekl po utkání Jaromír Jágr  
v krátkém rozhovoru pro Vrchlabinky, jejichž titulní tváří březno-
vého magazínu se stal právě tento legendární hokejista.

LEGENDÁRNÍ „68“

Co si slavná osmašedesátka myslí o úrovni letošního ročníku dru-
hé nejvyšší soutěže? „To se nedá hodnotit, protože všichni si myslí, 
že Chance liga je daleko horší než Extraliga, ale ono to není tak 
jednoduchý. Všechno je to taková džungle, hlavně ti hráči. Vědí, 
že jinak než dobrým výkonem se z této ligy nedostanou, a proto je-
dou každý zápas úplně nadoraz. A když dostanou šanci se ukázat, 
tak se zkrátka ukážou. Není to jednoduchý,“ uvedl Jágr. Po jeho 
boku se v kladenském dresu představil také další hráč s bohatými 
zkušenostmi z NHL i národního týmu Tomáš Plekanec.

Prvoligoví hokejisté Vrchlabí dohrají základní část soutěže v pon-
dělí 8. března, kdy je čeká odveta na ledě Jágrova Kladna.
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