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Editorial 
Za srpnovou kulturou

MICHAL BOGÁŇ / šéfredaktor
Poprvé jsem si na trutnovský fes-
tival našel cestu, až když jsem vy-
razil na Artu Kus, takže srovnávat 
aktuální festivalové Bojiště s legen-
dárním Open Air Music scénou 
nemůžu. Maximálně bych v tomto 
směru mohl využít své poznatky  
z Obscene Extreme, ale přeci jenom 
tenhle festival je „trošku“ jiného 
kalibru. I když jak se to vezme. 
Beru to tak, že nezáleží ani tak na 
tom, kam jdete, ale s kým tam jdete. 
Když kolem sebe máte dobrou spo-
lečnost, bavíte se všude. Srpnovou 
událost číslo 1 v Trutnově nevyne-
chám ani potřetí. Nejvíc se těším 
na kapely Buty a Mňágu, které fes-
ťák otevírají už ve čtvrtek. A pak 
hlavně na to korzování areálem, 
kde toho bude spoustu k vidění  
a potkám spoustu známých. So-
botní program (21. 8.) si zpestřím 
tím, že si odskočím na Vinařské 
slavnosti na náměstí. Po festivalu 
se pak na Bojiště plánuju vrátit na 
Chinaski a určitě dám ještě nějaký 
ten letňák.
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niterný pocit úžasu a krásy,

když se NÁS umění dokáže dotknout,

je jako hřejivé letní odpoledne.

všichni ho potřebujeme.

Generální partner UFFO

Tomáš Skořepa, muzikant

Jakub Červený, 
všeobecná sestra

Josef Lábus,
písničkář a moderátor

Michala Bilić, lektorka 
angličtiny a španělštiny

Na Artu Kusu vystupuje-
me s kapelou, ale festival 
bych si nenechal ujít, i kdy-
by tomu tak nebylo. Oba 
předchozí ročníky se velice 

vydařily. Líbí se mi multižánrový charakter 
akce doplněný celou řadou workshopů a dal-
šího mimohudebního vyžití. To vše pořádáno 
srdcem v kultovním areálu Bojiště.

Přitahuje mě pestrá neotře-
lá dramaturgie, díky které 
se setkám jen s minimem 
„ohraných“ poprockových 

kapel. Další podstatný důvod je krásný are-
ál na Bojišti, kde nechybí ani zastíněná část,  
a pro mě jako Trutnováka je snadno dostup-
ný. A také velice rád podpořím tým pořádající 
tento festival.

Je v Trutnově, je příjemný, 
má výbornou dramatur-
gii a hlavně je skvělé to 
všechno kolem. Byli jsme 

na obou předchozích ročnících festivalu, loni 
jsme tam i hráli s kapelou.

Artu Kus je trochu jiný a za-
jímavý festival, který je na 
úžasném místě! Proto i letos 
moc ráda půjdu. Je to také 

místo, kde se setkám a pobavím s přáteli a se 
spoustou dalších lidí se tam zase po roce sejdu.

ANKETA

Proč půjdete 
na Artu Kus?
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MICHAL BOGÁŇ, FOTO: JAN BARTOŠ

Jsme úplně jiní než ti, 
co jezdí do lesa

Víte, že motokrosový areál na Vápence byl původně tankodrom, kde měla cvičiště ruská armáda? Občas se 
proto ještě stane, že země tady vydá nečekaný pozůstatek – granát či nějaké jiné střelivo a členové Krko-
nošského Automoto Klubu v AČR pak sledují v akci pyrotechniky. V kopečku mezi poli západně od Trutnova, 
nedaleko volanovského letiště, mají motokrosaři svůj domov od roku 1990, kdy pozemek koupili a začali zde 
budovat závodiště, které v posledních letech rozšířili také o zázemí.

Jedním z hlavních zakladatelů areálu byl v letech 
1992 až 1994 Jiří Mikysa. Ten již dnes mezi námi 
není, zemřel v roce 2009 a v trávě pod břízami má 
pomník. Aktivně závodil osmnáct sezon. Stal se ví-
cenásobným vítězem krajského přeboru, mistrem 
ČSR ve skupině B a účastnil se i mistrovství ČSSR. 
Na trutnovské „placce“ vytvořil skoky jako v zá-
moří a jezdil se tady americký supercross. „Ten se 
později zrušil a postavila se klasická trať pro ho-
bíky a poloprofíky,“ vzpomíná současný předseda 
klubu KAMK Richard Švaral. Parametry dráhy 
opravňují Vápenku k pořádání krajských přeborů, 
různých cupů, ale dala by se tu jet i malá republika.

Délka okruhu je asi dva kilometry s minimální šíř-
kou šest metrů a najdete zde osm skoků. Pro po-

MOTOKROSOVÉ ZÁVODIŠTĚ

třeby závodů se trať dá upravit na několik variant. 
„Máme kratší variantu, když je prach, tak abychom 
to ukropili. Anebo když je hodně závodníků, tak 
naopak jezdíme až úplně dozadu,“ ukazuje před-
seda. Trutnovská trať nabízí i eventualitu bez vel-
kých skoků pro soutěž starších strojů – klasiků, 
aby to uskákaly. A jiné zkrácené kolečko absolvují 
děti. Ty se nemůžou vydat na celý okruh jak kvůli 
obtížnosti, tak hlavně kvůli tomu, že je tatínkové 
chtějí mít neustále pod dohledem. „Stoupnou si 
tady doprostřed tratě a kluka mají pořád na očích,“ 
vysvětluje Richard Švaral.

Náročnost závodu je zároveň odvislá od toho, kdy 
motokrosaři závodí. Když je totiž trať ráno čerstvě 
připravená a rovná, je to „na pohodu“. Při odpo-

ledních jízdách jsou už ale všude díry, někdy i me-
trové, takže za řídítky motorky je to pak úplně jiný 
adrenalin.

Připravit arénu na závod většinou zabere necelý 
týden. Když se jede v sobotu, v úterý se dráha na-
orá, ve středu uvláčí, ve čtvrtek se natahá „mlíko“ 
(značí se) a v pátek večer se třeba dvě hodiny kro-
pí. Voda je pro motokrosaře nezbytný pomocník. 
Bez ní by zvířená oblaka prachu nadělala neplechu  
u sousedů. „Dole z Volanova mi ženský volají, že 
mají prádlo venku, a pak je to průšvih,“ potvrzuje 
Richard Švaral. Proto i každý trénink červenou hlí-
nu zkrápějí a snaží se nebezpečí prachu eliminovat.

„Když si vzpomenu, jak jsme dříve pořádali závo-
dy, tak to byla hodně velká divočina. Trnul jsem, 
jestli přijedou hasiči s vodou, jestli seženeme máva-
če, jestli nám neodejde centrála, protože tady nebyl 
proud, nebylo tady nic. To bylo šílený,“ usměje se 
dnes předseda, s jehož nástupem do funkce v roce 
2014 se motokrosový areál začal výrazněji dávat 
do kupy. Jako první se udělala nová „trafačka“  
a hned nato se začal řešit problém s prachem. Dole 
pod strání oddíl vyhloubil 80 metrů dlouhý vrt do 
země a odtud čerpá vodu do nádrží, které jsou na-
hoře nad tratí. Po okruhu je pak rozmístěno třináct 
šachet, z nichž vedou hadice, a trať se zkrápí. Vy-
budování systému vyšlo na milion korun.

Ještě daleko větší investici do zázemí však přinesl 
rok 2016, kdy Krkonošský Automoto klub Trutnov 
prodal své zázemí v restauraci Peklo, rozhodl se 
přesunout na Vápenku a tam postavit budovu, kde 
bude celý klub žít. Během dvou let vedle okruhu 
vyrostla jakási průmyslová stavba připomínající 
halu s kanceláří, kulturní místností, kuchyňkou, 
stánkem, sociálním zařízením se sprchami a garáží. 

Vedle ní venku přibyla plechová bouda se sprcha-
mi pro závodníky. „Není to nic světoborného, ale 
zjistili jsme, že nám to takhle vyhovuje, stejně tu 
trávíme většinou čas jen od dubna do září,“ pozna-
menal Richard Švaral. 

Náklady na zrealizování tohoto nápadu se vyšpl-
haly na pět a půl milionu korun a nelze nezmínit 
to, že klub si vše financoval jen z vlastních pro-
středků. „Na všechno, co tady vidíte, nemáme ani 
jedinou korunu dotací. Ani od města, ani od státu, 
ani od asociace. Všechno si platíme sami,“ pou-
kazuje předseda a vysvětluje, že klub si vydělává 
vlastní činností a příjem mu plyne také z autodílny 
v Horním Starém Městě, kterou pronajímá.

Sám pár let seděl ve sportovní komisi města, tak-
že má přehled, jak to s dotacemi pro sport chodí. 
„Tenkrát se připravoval nový model a úplně ne-
souhlasím s tím, jak to funguje. I když chápu, že je 
navázané na děti, takže to tak musí být. Na druhou 
stranu my si nestěžujeme, nemáme korunu dluhů. 
Nechceme po nikom nic. Jen jediné, co mě mrzí, je 
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tady ta cesta,“ ukáže na polní příjezdovou komuni-
kaci. Ta patří městu a Richard Švaral se už několik 
let marně snaží o její opravu. „Vždycky jen slyším 
– za rok, za rok. Přitom jde jen o to vybrat příkop, 
to bychom si udělali sami, a pak tam navézt nějaký 
materiál, stačil by obyčejný štěrk,“ dodává.

Tato skutečnost jej mrzí hlavně kvůli lidem, kteří se 
na Vápenku sjíždějí z kraje i celé republiky. „Lidé 
bývají z areálu nadšení. Závodišť s takovým záze-
mím je u nás opravdu málo. Jedinou kaňkou je ta 
cesta, za kterou od nich hned na začátku dostávám 
čočku, když to řeknu lidově,“ prohlašuje Švaral  
a trošku se diví, že ještě nikoho nenapadlo využít 
potenciál tohoto místa k vybudování nějaké stezky. 
Během covidu tudy chodila procesí lidí.

Jak bylo zmíněno, o Vápenku je velký zájem i mezi 
jezdci, což je na jednu stranu způsobené tím, že tra-
tí ubývá. V nejbližším regionu jsou tři – v Rudníku, 
Nové Pace a Říkově. „Na každém tréninku máme 
tak 20 až 25 lidí, o víkendu i třicet, a to sem někdy 
opravdu jezdí i chlapi z Prahy,“ poznamená před-
seda. S tím, jak je na trutnovské trati živo, souvisí 
po prachu ale i druhý největší problém motokrosu, 
a to hluk. „Bohužel s tím neuděláme nic, ale snažím 
se opravdu hlídat, aby se trénovalo jen v určené 
hodiny, a neexistuje, aby tady někdo jezdil o mi-
nutu dýl,“ zdůrazňuje Švaral, že chce, aby sousedé 
věděli, že když je trénink do pěti, v pět bude klid. 
Hodně záleží na větru, kam fouká. Když na stranu 
do pole, není to tak slyšet. Když se otočí směrem na 
město, všichni vědí, že motokrosaři trénují.

Krkonošský Automoto klub Trutnov nepatří mezi 
velké spolky, má kolem pětadvaceti členů, z nichž 
aktivní je asi polovina. A stejně jako v ostatních 
sportech ho trápí slábnoucí zájem z řad dětí. Ač-

koliv je zřejmé, že motokros je v tomto směru ještě 
více upozaděný a je pro něj složitější přilákat mla-
dou generaci. Je i finančně náročný, takže ho ne-
může dělat kdekdo. Cena motorky se pohybuje od  
200 do 300 tisíc korun. „Rozdíl oproti fotbalu je tře-
ba ten, že tam se vám o syna postarají trenéři, tady 
s ním musí být celou dobu tatínek nebo nějaký do-
provod,“ říká Švaral. Jeho syn Ondřej jezdí a může-
te si ho prohlédnout při skoku na titulce magazínu.

Jak motokros trápí nedostatek mladších jezdců,  
o to víc se startovní rošty plní veterány. „Ti už mají 
život vyřešený, chtějí se bavit a užívají si to,“ usmí-
vá se Švaral. V 52 letech je jedním z nich a v Trutno-
vě je aktivně nejstarším jezdcem. „K motokrosu mě 
také přivedl táta. Jsem z Voletin, kde jsme s kluka-
ma jezdili po loukách a cestách. Nebyly žádné no-
ťasy, jezdili všichni, bylo to povinné,“ vzpomíná.

Motokros podle něj na ústupu není. Jenom řeší 
jeden problém. Veřejnost si motokrosaře z uza-
vřené trati často plete s enduristou, který jezdí  
v lese. „Lidé vidí, že je to podobná motorka, ale ona 
je úplně jiná. Má jiné parametry, motor, pérování, 
všechno. Hází nás ale do jednoho pytle s tím, že my 
jsme ti, kteří jezdí po lese, ničí kořeny, dělají hluk  
a plaší houbaře. To my nejsme,“ posteskne si. Jezd-
ci z motokrosových tratí mají podle něj úplně jiný 
naturel než ti, co jezdí do lesa. „My jsme jako atleti, 
kteří pořád běhají do kolečka a vylepšují si svou 
techniku a časy. To je důležité říct. Tím se lišíme,“ 
tvrdí a dodává, že nezná moc lidí, kteří jezdí moto-
kros a zároveň by jezdili do lesa.

A v čem vidí budoucnost motokrosu? V elektric-
kých motorkách. Nahrává tomu prý to, že moto-
krosaři jezdí na uzavřeném okruhu, nejezdí nikam 
daleko, rozjížďky trvají dvacet minut, tak se to dá 
spočítat. Člověk u sebe bude mít dvě tři baterky, 
v areálech se postaví nabíječky. Problém by zatím 
byla cena, dnes stojí motorka 350 tisíc, ale až se za-
čnou vyrábět ve větší míře, mohla by klesnout. 

„Zatím mě tady mají za blázna, když o tom mlu-
vím, ale já jsem elektrikář a řeknu vám, že taková 
elektrická motorka je absolutně jednoduchá věc, 
zatímco spalovací motor, ventily, zapalovač, čerpa-
dla, spojka, to je prostě všechno strašně složitý. Už 
tady i mezi námi jezdili na elektrických motorkách 
a rozdíl nebyl poznat. Ani ten člověk to nepoznal, 
co na tom seděl. A víte co? Najednou pak budeme 
bez hluku,“ usmívá se Richard Švaral.

MOTOKROSOVÉ ZÁVODIŠTĚ
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Donedávna ho Trutnované znali jen jako kurátora z vernisáží výstav v galerii Uffo. V červnu se Jan Kunze popr-
vé představil jako ředitel nově vznikajícího soukromého Centra současného umění EPO1 v Poříčí. Na vlastních 
webových stránkách má přitom u svého jména napsáno hned několik uměleckých profesí, například básník, 
muzikant, kurátor či dramaturg.

Která z uvedených profesí je pro vás číslo jedna?
Neustále se to mění. Začínal jsem jako hudebník  
a literát. Dnes se dá říct, že hlavní je výtvarné umě-
ní, tedy především kurátorství a organizace výstav. 
Pořád ale mám s kamarády literární nakladatelství, 
sám knížky píšu i vydávám. Stejně tak dál funguju 
jako muzikant, zpěvák a textař, hraju s kapelami 
KOFE-IN a Munroe. Už několik let jsem také čle-
nem Akademie populární hudby, která rozhoduje 
o hudebních cenách Anděl. Takže aktuálně je sice 
jedničkou výtvarné umění, ale stále se pohybuju ve 
všech uvedených oborech.

Přeskakování z jedné umělecké škatulky do druhé 
vám nevadí?
Je mi jedno, jestli mám koncert nebo výstavu. Kaž- 
dá akce má trochu odlišný charakter a potřebuje 
něco jiného. Někde mluvím o výtvarném umění 
coby kurátor v úvodním slovu vernisáže, jindy 
vedu komentovanou prohlídku, příště dávám jako 

JAN KUNZE

literát autorské čtení a někdy jsem muzikant. Ta 
šíře mě na tom baví. Nedokázal bych se ani jedno-
ho z toho asi zbavit. Stává se mi ale samozřejmě, že 
jedna věc v určitý čas převažuje nad těmi ostatními.

Obdivuju, jak široký záběr máte.
Je pravda, že hodně zásadní je pro mě diář. Mám 
ho dost zaplněný a přesně je v něm napsáno kdy, 
co a kde mám. 

Co vás v dětství chytlo jako první?
Když jsem byl malý, tak jsem jednou někde napsal, 
že budu spisovatel, ačkoliv jsem neměl ani páru  
o tom, co to znamená. Taky jsem chodil do lidových 
tanců a do základní umělecké školy na výtvarku. 
Rodiče byli bigbíťáci z šedesátých let, takže u nás 
doma pořád zněli Led Zeppelin nebo The Doors. 
Takže jsem taky chvíli chtěl být jako Jim Morrison.

Na jakou střední školu jste zamířil?
Na gymnázium. Ještě jsem tehdy neměl jasno, čím 
bych chtěl být. Táta je právník, takže mě celou 

dobu směřoval k právům nebo ekonomii. Já bral 
navíc umění jako koníčka. Nenapadlo mě, že bych 
se tím mohl živit. Ale už na gymnáziu jsem hrál  
s kapelou, něco jsem psal, do toho organizoval vý-
stavy a happeningy, ale neživil se tím. Byla to jen 
studentská zábava. 

Kdy se to změnilo?
Zásadní moment přišel po vysoké škole. Vystu-
doval jsem ekonomiku, odešel do USA a bál se, že 
až se vrátím, budu muset nastoupit do nějakého 
podniku a dělat tam ekonoma. Přišel mi ale e-mail, 
který mi změnil život. Byl od ředitele Domu umění 
v Opavě a stálo v něm, že shání asistenta a že na 
mě dostal tipy. Nabídl mi práci, já to s velkým nad-
šením přijal. A pak už se to rozjelo a nabalovalo se 
toho víc a víc. Dostával jsem další a další nabídky. 
Dvacet let dělám v kultuře a umění. Dostávám se 
k novým projektům na základě těch předchozích 
a doporučení lidí, se kterými jsem spolupracoval.

Jak hodně si ceníte nabídky vést Centrum současné-
ho umění EPO1?

Je to pro mě velká výzva. Nikdy bych se do zdej-
šího regionu nestěhoval, kdyby projekt nebyl tak 
ambiciózní a kdyby za ním nestáli manželé Kaspe-
rovi. Na poli výtvarného umění bude jejich cent-
rum naprosto zásadní věc. Překreslí mapu české 
výtvarné scény. U nás není další soukromý podnik 
tak velkého charakteru. Ne nadarmo se říká, že to 
bude česká Tate. Je sice v regionu, mimo velká měs-
ta, ale prostory jsou natolik gigantické a celý záměr 
velkorysý, vzniknou rezidenční prostory pro uměl-
ce, sochy se vyrábí přímo na místě v provozovnách 
KASPER KOVO, to prostě nikde jinde není. Navíc 
si s panem Kasperem lidsky rozumíme a funguje to 
mezi námi. Možná je to tím, že i on byl skaut.

Jak na vás působí Rudolf Kasper, úspěšný podnikatel 
a dlouholetý podporovatel trutnovské kultury?
Je to schopný člověk a inspirovaný nadšenec, to je 
zásadní u každého projektu. Proto jsem také jeho 
nabídku přijal. Nenarodil jsem se tady, přestěho-
vat rodinu by pro mě mělo smysl jen u mimořád-
né záležitosti. Záměr pana Kaspera je ojedinělý  
a má smysl. 

Stát se ředitelem EPO1 
je pro mě velká výzva
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Centrum teprve vzniká. Můžete ovlivnit, jak bude 
vypadat?
Nebyl jsem u první myšlenky na zrození centra  
a musím uznat, že manželé Kasperovi i lidé z ate-
liéru Tsunami to mají hezky vymyšlené. Ale byly 
tam věci, které jsme upravili a do kterých jsem už 
mohl vstoupit a pomoci s nimi, některé stále řeší-
me. Projekt je živý, pořád se o něm bavíme. 

Kdy se funkce ředitele EPO1 ujmete naplno?
Předběžně jsme domluvení, že od jara příštího 
roku. EPO1 by se mělo v plné parádě se vším všu-
dy otevřít v dubnu nebo květnu 2023, takže na-
stoupit na plný úvazek bych měl zhruba rok před 
otevřením. To už bude nutné, abych tu byl pokud 
možno každý den. Nyní to ještě nutné není, takže 
do Trutnova dojíždím.

Manželé Kasperovi od počátku tvrdí, že to bude cen-
trum s evropskými parametry. Takže asi se z vás ne-
stane ředitel běžné české galerie…
Naší ambicí není okres, kraj nebo republika, ale 
středoevropský prostor. Je super, že Trutnov je 
zhruba v polovině trasy mezi Prahou a Wrocla-
ví, kde je stejně jako v Praze také sochařská ško-
la. Chceme se hodně zaměřovat na současnou 
sochu a rádi bychom obsáhli i Polsko, Německo, 
Rakousko, Česko a Slovensko. Uvidíme, jak to pů-
jde. Bude se to odvíjet od financí a nastaveného 
výstavního plánu. 

Je něco, co by plány na EPO1 mohlo zhatit?
Když má člověk vizi, tak neexistuje žádná pře-
kážka. Vize je nejdůležitější. Ano, stále je tu covid.  
V současnosti se také zdražily stavební materiály, 
což samozřejmě prodražuje přestavbu EPO1. Ale 
nemyslím si, že by to mohlo vzniku centra zabránit. 

Nepochybuju o tom, že EPO1 bude výjimečné, stejně 
jako je pro Trutnov výjimečné Uffo. Mluvil jste o tom 
s jeho ředitelem Liborem Kasíkem? On také přišel do 
Trutnova z jiného města za prací v kultuře…
S Liborem se známe dvanáct let, oba jsme členy 
mezinárodního kulturního networku Nová síť, 
který podporuje živé umění a kulturní spolupráci  
a usiluje o propojení regionů s Prahou a zahrani-
čím. Bavíme se o tom, že sem kdysi přišel, přestě-
hoval se, což brzy čeká i mě. Jemu se povedlo pro-
slavit Uffo po celé republice, díky festivalu nového 
cirkusu Cirk-Uff dokonce po celém světě. Měli 
jsme pracovní jednání, sešli jsme se trojice Kasper 
– Kasík – Kunze a bavili se o tom, co chceme dělat, 

jak bychom mohli spolupracovat nebo propojovat. 
Domluva mezi námi třemi byla nutná i proto, že 
působím současně jako kurátor galerie v Uffu. 

Pánové Kasper a Kasík shodně tvrdí, že kultura vy-
chovává. Souhlasíte?
Naprosto! Kultura není jen zábava a emoce, nemá 
nám jen ukrátit volný čas, rozesmát nás nebo roze-
smutnět. Je tady od toho, aby i vychovávala a posu-
novala naše myšlení.

Těšíte se, až se do Trutnova přestěhujete? Líbí se 
vám naše město?
Trutnov se mi líbí moc. Zatím tu sice nemám záze-
mí a rodinu, ale věřím, že se to časem změní. Ale 
musím říct jednu věc: nevím, jestli si to místní lidé 
uvědomují, ale Trutnov je skutečné kulturní cent-
rum mimo tradiční kulturní centra. 

Až se vrhnete naplno do ředitelské funkce v EPO1, 
zůstanete i nadále hudebníkem a literátem?
Uvidíme, jak se to vyvine. Všechno má svůj čas. 
Například nejintenzivnější hudební období už 
mám asi za sebou, už tolik nekoncertujeme.

JAN KUNZE

· básník, textař, muzikant, dramaturg  
  a kurátor výstav výtvarného umění 
· narodil se v roce 1976, pochází z Opavy
· frontman hudebních skupin KOFE-IN  
  a Munroe
· je členem Akademie populární hudby
· vydal tři básnické sbírky, publikuje  
  v literárních sbornících a časopisech
· redaktor a spoluzakladatel nakladatelství  
  Perplex, zaměřuje se na současnou  
  českou poezii
· organizuje básnické maratony,  
  autorská čtení a další literární akce
· jako kurátor působí už 15 let,  
  chystá výstavy v trutnovském Uffu
· připravil a realizoval už přes 1500 kulturních  
  akcí, festivalů, výstav a happeningů
· je ředitelem nově vznikajícího  
  Centra současného umění EPO1 v Poříčí

JAN KUNZE

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE
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Baví nás ke známým jménům 
přidávat méně známá

Třetí ročník multižánrového festivalu hudby, divadla 
i výtvarného umění na Bojišti se hlásí o slovo. Artu 
Kus, mladý svěží festival, který sám sebe charakteri-
zuje jako oslavu svobodného ducha, otevřenosti, to-
lerance a tvůrčího či tvořivého pojetí života, se koná 
na tradičním trutnovském festivalovém místě od 
čtvrtka 18. srpna do neděle 22. srpna.

Artu Kus opět představí známá česká jména i za-
hraniční hosty v čele s australským nezávislým 
hudebníkem Dub FX a dechberoucím balkánským 
ansámblem Boban Marković Orchestra. „V tom 
se asi letošní ročník bude nejvíc lišit od předcho-
zích, že máme konečně ‚větší‘ zahraniční kapely,“ 
nechal se slyšet pořadatel festivalu a provozovatel 
Bojiště Roman Dorňák.

Slavný Australan Dub FX s kapelou bude páteč-
ním headlinerem. Původně pouliční perfomer, 
kombinující ve svých skladbách dub, drum and 

ARTU KUS

bass, hip hop, reggae a mnoho dalších prvků, na 
svých cestách objel přes 40 různých zemí, prodal 
na čtvrt miliónu nosičů a nasbíral zástupy fanouš-
ků. V Trutnově měl vystoupit už loni, po vypuk-
nutí pandemie však svou evropskou tour zrušil. 

Sobotní hvězdou je pak proslulé balkánské usku-
pení Boban Marković Orchestra, které roztančí celý 
amfiteátr. „Poučili jsme se, že je potřeba, aby se pro 
lidi udělala velká party. Mají to rádi a hudba cikán-
ská nikdy nezklame,“ usmál se Roman Dorňák.

Dalšími známými jmény hudebního programu, 
na které třetí Artu Kus láká, jsou například Buty, 
Mňága a Žďorp, Vltava, MYDY, MC Gey, Ventolin 
nebo Hentai Corporation. Kromě starých známých 
jmen sází ale i na nové a neokoukané objevy čes-
ké scény: za všechny třeba zpěvák a raper 7krát3, 
nominovaný na cenu Anděl za nejlepší videoklip, 
nebo Mutanti hledaj východisko – projekt studen-
tů DAMU Jana Vejražky a Jiřího Konvalinky, kteří 
vystoupí s bandem a dechovou sekcí.

„Myslím, že se nám to zase podařilo dobře namí-
chat, protože sobotní věci, jako jsou třeba MC Gey 
a Mutanti hledaj východisko, jsou právě naším 
výběrem, kdy se snažíme volit alternativnější ka-
pely. My je navíc tlačíme do toho, aby tady hráli 
v nějakých bigbandových a dechových verzích, 
aby to dostalo ještě trošku přesah, i když je to pro 
mladší generace,“ vyprávěl Roman Dorňák, že 
stále drží to, co je baví od začátku. Ke známému 
jménu přidat někoho méně známého, ale s auten-
tičností, takže se pak může stát, že třeba i přeroste 
hlavního headlinera. Novinkou bude liberecká 
crew a DJs v alternativní stage ve stanu, která vy-
střídá Brňáky. Jedná se o partu z tradiční proslulé 
akce Ještědská odysea.

Zcela rovnoprávnou součást programu pak už tra-
dičně tvoří vybraná divadelní představení a perfor-
mance, která budou k vidění na experimental stage. 
„Co se týká divadel, letos jsme se trošku uskromni-
li. Zvát sem pražská divadla a dělat ve skleníku 
náročnou technickou produkci je složitější, takže 
nabídneme víc lokálních věcí,“ uvedl organizátor 
Artu Kusu. Těšit se můžete na Divadlo Krychličky 
nebo Geisslers Company, ale i arménského pohy-
bového mága a mima Armana Kupelyana, španěl-
ské seskupení The Backyard Collective, bloky slam 
poetry nebo přednášky a workshopy všeho druhu. 
„I letos opět spolupracujeme s kamenickou ško-
lou z Hořic, znovu vzniknou nějaké dřevostavby 
a věci, které potom s areálem budou žít celoročně 
dál,“ poukázal Roman Dorňák.

Z významných postav české kulturní scény se na 
Bojišti objeví akademický malíř, ilustrátor a tvůr-
ce komiksů Jiří Grus, fotograf Bohdan Holomíček, 
slamer a wikipedista Anatol Svahilec nebo autor 
pohádek, malíř, hudebník, divadelník a všeumělec 
Petr Nikl a další.

Vstupenka na čtyřdenní festival aktuálně v před-
prodeji stojí 1490 korun. Pořadatelé však oproti 
prvním dvěma ročníkům vyslyšeli volání po jed-
nodenním vstupném, a tak kdo bude chtít vyrazit 
v pátek, nebo v sobotu, sežene lístek za 980 korun.  
Na místě budou stát vstupenky o stovku více. 
„Předprodeje v této pandemické době jsou trošku 
matoucí. Bylo to vidět i na Obscene Extreme. Vět-
šina lidí si koupí vstupenku až týden před akcí, 
kdy si je jistá, že se nezruší. My jsme ale nikdy 
neztratili víru a věříme, že to dopadne i letos,“ 
poznamenal Roman Dorňák. „Nejsme žádný vel-

ký mezinárodní festival. Pro nás je to o tom, že 
tři čtvrtiny jsou trutnovští návštěvníci, kteří se 
sem rádi vracejí. Ale už k nám začínají jezdit i lidé  
z delšího perimetru,“ upozornil.

Artu Kus zatím nemá ambice konkurovat tu-
zemským velikánům. Je to ale festival nezvykle 
všestranný, myšlenkově otevřený, a především 
lidsky vstřícný, na němž si dokáže dokonce i in-
trovert příjemně odpočinout, pobavit se a načer-
pat inspiraci i sílu. A ještě si u toho vyrobit triko, 
šperk nebo boty.

čtvrtek 19. 8.
18.00–19.00  Buty
19.30–20.40  Mňága a Žďorp
21.15–22.15  Hentai Corporation
22.45–00.00  Papalescu 2

pátek 20. 8.
15.00–16.00  Drum For Fun
16.30–17.30  dokruhu
17.30–18.30  Vltava
19.00–20.00  Mutanti hledaj východisko
20.30–21.30  MC Gey
22.00–23.00  DUB FX
23.30–00.30  DJ Michael V. Viktořík

sobota 21. 8.
14.30–15.30  Avarom Dnabseulb
16.00–17.00  Znouzectnost
17.30–18.30  FVTVRE
19.00–20.00  7krát3
20.30–21.30  Mydy
22.00–23.00  Boban Marković Orchestra
23.30–01.00  Ventolin

neděle 22. 8.
16.00–17.00  Sickdays
17.30–18.30  Strange?
19.00–20.00  2.0
20.30–21.30  Exorcizphobia
21.55–22.25  Člověk v plísni
22.45–23.20  Blitzkrieg Boyz

PROGRAM FESTIVALU
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Uffo prohlubuje spolupráci 
se zahraničními umělci

Trutnovské Uffo se chystá produkovat vlastní projekty. Řada úspěšných koprodukčních aktivit již sice proběh-
la, nyní ale Uffo chystá produkce z „vlastní hlavy“. To by mělo být výhodné pro všechny zúčastněné. Pro per-
formery a soubory z celého světa, pro Uffo samotné, pro naše město, a především pro jeho tvůrčí komunity.

Slovo „svět“ v předchozí větě je důležité. A není 
přitom nadsazené. Uffo už totiž skutečně spolu-
pracuje na špičkových projektech mezinárodních 
rozměrů. A chce se do nich pouštět i dál v oblas-
ti, kterou už má vyzkoušenou – v novém cirkusu. 
Za posledních pět let pomohlo například Austra-
lanům s inscenacemi Backbone či Time In Space, 
Američanům s představením Filament anebo me-
zinárodnímu souboru Fauna se stejně nazvanou 
artistickou show.

„S tvůrci jsme kontinuálně v kontaktu, víme zhru-
ba, co plánují, a to právě proto, že se na nás často 

DOBRÁ ZPRÁVA

obracejí s žádostí o možnost poskytnutí rezidence, 
tedy prostoru a času v Uffu pro tvorbu svých pro-
jektů,“ vysvětluje Libor Kasík, ředitel Uffa. Právě 
výjimečné technické možnosti trutnovského stán-
ku jsou jedním z hlavních důvodů, který zahra-
niční umělce do Trutnova přitahuje. „Je prostě 
fakt, že na světě není moc takových domů, jako je 
Uffo,“ zdůrazňuje.

Uffo ale nyní spolupráci se špičkovými akroba-
ty posouvá ještě dál. Vymýšlí vlastní tematické 
projekty a zve do nich umělce, se kterými vytvo-
ří výjimečné inscenace, doslova jim je „ušije“ na 
míru. De facto se z koproducenta stane hlavním 
producentem. To znamená, že přijde se samotnou 

ideou projektu, zajistí jeho přípravu a následně 
prodej i produkci samotných představení, ať už 
to bude v Evropě, nebo i v zámoří. „Máme už na-
příklad detailně rozjednanou spolupráci s Rosťou 
Novákem z Cirku La Putyka a Darcy Grantem  
z australského souboru Gravity & Other Myths,“ 
naznačuje Kasík.

Jako první ale v Uffu začne už příští měsíc jiný pro-
jekt. Jeho hlavní hvězdou bude závěsná akrobatka 
Thula Moon, proslulá mimo jiné i svým účinko-
váním v nejznámějším novocirkusovém souboru 
Cirque du Soleil. V Trutnově kdysi byla právě  
s úspěšnou premiérou americké show Filament. 
„Domluvili jsme se na něm při letošním Cirk-Uf-
fu, na kterém rovněž vystupovala a sklidila při 
tom velký aplaus. Nový projekt začne rezidencí 
právě tady u nás,“ říká Kasík. 

Rozjednaná je spolupráce i s dalšími umělci. Už 
mnohokrát v minulosti ocenili, že kromě per-
fektně vybaveného Uffa s profesionálním per-
sonálem mají v Trutnově na přípravu ideální 
podmínky – v okresním městě pod Krkonošemi 
je výrazně větší klid na práci než ve světových 
velkoměstech. 

Na oplátku pak vycházejí akrobati Uffu vstříc tím, 
že odehrávají v Trutnově představení za výrazně 
nižší ceny, než je obvyklé. „Jinak bychom si ně-
které zahraniční soubory vůbec nemohli dovolit. 
Aniž by to místní lidi stálo velké peníze, uvidí pří-
mo tady v Trutnově něco unikátního. Jsem rád, že 
se tím de facto naplňuje můj přístup k fungování 
byznysu, vztahů, života, všeho. Tedy win – win,“ 
upřesňuje Kasík. 

Spolupráce přinesla ještě další bonusy. Premiéry 
právě v Trutnově. Kromě už zmíněného americ-
kého Filamentu stojí za připomenutí například 
mezinárodní projekt Cometa 45 615, představení, 
kterého se jako režiséři ujali Rosťa Novák a Sverre 
Waage z Norska. Vystoupilo v něm osmnáct per-
formerů z Cirku La Putyka, norského cirkusu Xan-
ti a řada dalších umělců z celého světa. Dále pak 
třeba světově úspěšná primárně taneční Show One 
Step before the Fall Markéty Vacovské, Lenky Du-
silové a Spitfire Company.

Producentský podpis pod projekty špičkových 
artistů samozřejmě dělá Uffu i Trutnovu další 
reklamu. V Česku i zahraničí. „Už v minulosti to 
mnohokrát zafungovalo a teď máme v plánu, že 
budou cestovat po světě pod naší hlavičkou, což 
bude další skvělá prezentace Uffa. Přitáhne to další 
pozornost, přivede to do Trutnova další lidi,“ uvá-
dí Kasík.

A ještě jeden efekt přinese Trutnovu producent-
ství Uffa. Zapojit se totiž může i místní umělecká 
komunita. Když už budou profesionální akrobati 
nacvičovat v Uffu, můžou své zkušenosti předávat 
jako lektoři například žákům tanečních oborů Zá-
kladní umělecké školy. I oni se už jednou zapojili 
do trutnovského festivalu nového cirkusu Cirk-Uff. 
Secvičili unikátní představení nazvané Pure.

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK
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Napsat knížku? Já, která v životě 
žádnou nedočetla? Šlo to! 

Indigo, dítě z Křišťálu. To je název fantasy příběhu, 
který sepsala Renata Komůrková z Trutnova. Tak 
trochu bájné jsou i okolnosti, za jakých kniha vznikla. 
Impulsem byl totiž sen. A ne jen tak obyčejný. „Byly  
v něm veškeré podrobnosti, postavy i děj,“ říká au-
torka o své literární premiéře. Jen tak mimochodem, 
je matkou samoživitelkou dvou dětí už dvanáct let. 

O čem kniha je?
Příběh vypráví Honza, běžný kluk dnešní doby. 
Má mobil, miluje hry na telefonu, ale jeho rodi-
če jsou pohlceni prací, často se hádají a nedokáží 
si najít čas na sebe ani na syna. A on tím tiše trpí. 
Jednoho dne, když Honza zaslechne, že se rodi-
če chtějí rozvést, začne utíkat z domu a v lese se 
seznámí s kouzelnou postavou, Indigem, dítětem  
z Křišťálové planety. Stanou se z nich přátelé. Hon-
za má také kamaráda Péťu, který sice žije v poho-
dové rodině, ale šikanují ho starší spolužáci. Indigo 
oběma pomáhá získat nadhled a dívat se na svět 
jinýma očima. Učí je situace chápat a dává jim uži-
tečné rady. Snaží se je naučit, že se můžou pokusit 

RENATA KOMŮRKOVÁ

s danou situací něco udělat. Jsem přesvědčená, že 
vždycky se dá něco dělat a rozhodně je to lepší, než 
někde smutnit pod peřinou.

Hádky v rodině, rozvod, šikana ve škole, to zní na 
knihu pro děti dost pesimisticky. Je příběh zábavný?
Snažila jsem se, aby v knize bylo dobrodružství, 
fantasy příběh, dětské hry a třeba i první dětská 
láska. V průběhu psaní jsem oslovila kolegyni, 
která má asi desetiletého kluka, s prosbou, aby si 
část přečetl. Tvrdila, že její kluk nečte. Poslala jsem 
jí výňatek, asi čtyřicet stran. Nejdřív mu to začala 
číst na tabletu, pak si to její syn vzal sám, zalezl 
do pokoje, přečetl to na jeden zátah a přišel s tím, 
kde si tu knížku může koupit. Knihu jsem nechala 
posoudit terapeutkou těla i duše Janou Kováříko-
vou. Podle ní je kniha pro děti velmi inspirativní 
a obohacující. Je to poučný fantasy příběh pro děti 
přibližně od deseti let.

A k něčemu takovému vás nasměroval sen?
Ano, přišlo to samo a ve snu. Byla jsem v hodně 
složitém období, zažívala jsem osobní krizi, velké 
zklamání z lidí a řešila jsem, co dál. Cítila jsem, že 

i práce, ve které jsem byla, už se mnou nerezonuje, 
necítila jsem se v ní dobře, přestala mi dávat smysl. 
Prostě jsem nevěděla, co bych měla dělat dál, aby 
mi to především ten smysl dávalo.

Co přesně se vám zdálo?
Seděla jsem ve snu někde na terase, psala a u toho 
viděla děj, postavy, jejich jména, jednotlivá témata 
příběhu, viděla jsem tam i název knížky a také pse-
udonym Wayana, pod kterým jsem nakonec knihu 
skutečně napsala. Když jsem se ze snu probudila, 
říkala jsem si, že jsem asi blázen, a netušila, co to 
znamená. 

Nikdy předtím vás nenapadlo, že byste mohla na-
psat knihu?
V životě ne! Nikdy jsem ani žádnou knihu nedo-
četla do konce. Čtení mě nebaví, přečtu pár stránek 
a většinou usnu. Poslouchám pouze audioknihy. 
Takže jsem ten sen smetla ze stolu a snažila se to 
vypustit z hlavy. Ale nedalo mi to a ještě ten den 
jsem si radši napsala kostru toho, co jsem si zapa-
matovala, s tím, že uvidím, co si o tom budu myslet 

další den. Není totiž můj styl řešit něco v emocích. 
Takže jsem se hezky vyspala, a když jsem druhý 
den viděla na papíře sepsanou kostru příběhu, za-
čalo mi to dávat smysl. 
 
V čem přesně?
Vzpomněla jsem si na dobu, kdy se moje děti necí-
tily ve škole dobře. Ostatní se jim smáli, že nemají 
tátu, nejnovější mobil, značkové oblečení. Poznala 
jsem, že je něco trápí, a chtěla najít knížku, která by 
jim vysvětlila, proč se děti k sobě chovají povýšeně, 
proč se objevuje ve škole šikana, co to způsobuje  
a proč to vůbec děti dělají. Marně jsem hledala způ-
sob, jak to jako rodič smysluplně vysvětlit. Jak jim 
to podat, aby to pochopily. Věřím, že moje knížka 
by v tomhle mohla pomoct dětem i rodičům, po-
kud si ji přečtou.
 
Mají to nalézt v knize? Nebylo by jednodušší si o tom 
povídat?
Mám pocit, že žijeme často hodně hektické, po-
vrchní životy. Honíme se za prací, nákupy, dáme 
dětem najíst, vypereme jim, uděláme úkoly a po-

Po–Pá 8.00–20.00
So–Ne 8.00–20.00

Žižkova 515  
(Hypermarket 
Albert)

V Trutnově jsme pro vás 4x
Horská 687
(Family Centrum 
Trutnov) 

Po–Pá 8.00–18.00
So 8.00–16.00

Dolní  
předměstí 96
(u Lidlu) 

Po–Pá 8.00–16.00
So–Ne zavřeno

Po–Pá 7.30–18.00
So 8.00–12.00

Horská 64
(u společenského 
centra UFFO)

Kosmetické přípravky.

• přípravky na opalování s vysokou 
ochranou pro děti i dospělé

• vysoká snášenlivost
• rychlé vstřebávání

URIAGE
Bariésun
celá řada

Při nákupu dvou libovolných přípravků 
značky Uriage z řady Bariésun získá 
držitel Karty výhod Dr.Max levnější 
z nich za 0,01 Kč.

1 + 1
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šleme do školy. Málokdy ale máme čas se s dětmi 
skutečně zastavit a popovídat si s nimi o tom, co je 
trápí, co zažívají. Kolikrát je i velice obtížné takové 
téma vůbec otevřít, najít vhodný moment a umět 
se vůbec vcítit do problémů dítěte tak, abychom 
je nezlehčovali. A otevře se nám dítě? Řekne nám 
skutečně všechno?

Kde jste jako matka samoživitelka brala čas na psa-
ní knihy?
Měla jsem výhodu, že jsem předtím tři roky pod-
nikala, takže jsem si čas řídila sama. Byly dny, kdy 
jsem se k tomu nedostala, ale byly také dny, kdy 
jsem si k psaní sedla třeba i na celý den. Trvalo mi 
ale rok, než jsem knihu napsala.

Šlo vám psaní samo od sebe?
Jak se to vezme. Když jsem chtěla psát proto, 
abych s tím prostě pohnula, nešlo to. Naštěstí se 
mi v průběhu roku zdály další sny o tom, jaké by 
měla mít kniha pokračování. Takže jsem měla tře-
ba dva měsíce pauzu a čekala, než se mi bude zdát 
další kapitola. Nechtěla jsem do knihy dávat osob-
ní smyšlenky. I když i takové pasáže tam jsou. Ve 
snech se mi totiž neobjevil meziděj, to veselé mezi 
hlavními tématy. Vytvořit ho pro mě bylo nejtěžší. 
Nakonec mi trvalo rok, než jsem knihu napsala.

Neměla jste obavu, že knihu nedopíšete?
Několikrát. Když se nahromadila práce, domácí 
povinnosti, do toho přišla distanční výuka, tak 
jsem se dokonce musela zavřít do ložnice a na-
sadit si sluchátka jako tlumič. Teprve pak jsem 
mohla psát. 

Vaše děti už ji četly?
Jen některé kapitoly, které jsem jim ukázala pro 
konzultaci a dětský názor. Chtějí si knihu přečíst 
jako celek a v tištěné formě. 

Proč jste ji chtěla původně poslat jen do dětských 
domovů?
Na vydání knihy potřebujete peníze. Jsem samoži-
vitelka se dvěma dětmi, peněz na takovou věc moc 
není. Chtěla jsem, aby se kniha dostala aspoň k dě-
tem, které ji nejvíc potřebují. Náhodně jsem se se-
známila s paní, která organizuje projekt Knížky do 
dětských domovů. Líbí se mi jejich aktivita, takže 
jsem kývla. Řekla jsem si: Vytisknu ji, někde ji ne-
chám svázat nebo slepit a věnuji do domovů, třeba 
i s autorským čtením. Kniha tak bude mít splněno. 
Pak si mě ale našla Andrea Röszlerová. Sešly jsme 

se, padly si do oka a ona mi řekla, že by se kniha 
měla dostat i k dětem, které sice rodinu mají, ale 
i přesto, třeba tiše, trpí.

Proto jste vyhlásili sbírku?
Ano. Potřebujeme peníze, aby se kniha dostala 
mezi co nejvíc lidí. Zatím je vybraných asi 33 tisíc 
korun, čtvrtina z potřebných 130 tisíc. Sbírka běží 
na www.donio.cz, najdete ji přes lupu, pokud za-
dáte Pozvedávající terapeutický fantasy příběh pro 
děti. Budu všem vděčná za jakoukoliv podporu, 
ať finanční, či pomoc sdílením sbírky. Každých  
100 korun znamená pokrytí výdaje na jednu kni-
hu a tím i jedno spokojenější dítě, které ji bude mít 
možnost číst. Knížku ale vydám, ať se vybere jaká-
koliv částka, i kdybych měla vypustit křest, e-shop, 
reklamu a ilustrace splácet. Už jsem podepsala 
smlouvu, knihu mi vydá spisovatelka Markéta 
Harasimová. Plánuju křest v Praze, pozvala jsem 
herce Míšu Kuklovou a Jardu Duška, a spisovatele 
Petra Šámala.

Novináři o vás s velkou pravděpodobností budou 
psát, že jste spisovatelka. Jak vám to zní?
Nepovažuju se za spisovatelku, ale kdyby mi to 
situace dovolila, možná bych mohla napsat druhý 
díl, v hlavě už ho mám… 

Proč knihu vydáváte pod pseudonymem Wayana?
Prvotně jsem vůbec nevěděla, co to znamená. Ne-
znala jsem ani pohádku Odvážná Vaiana. Waya-
na je název domorodého kmenu žijícího v soula-
du a v napojení s přírodou. I já miluju přírodu, 
hlavně les a západ slunce, mám k ní opravdu ve-
liký vztah. A v mé knize se také hodně o přírodě 
pojednává. Přála bych si, aby děti více vyrovnaly 
čas strávený u počítače či mobilu a čas strávený  
v přírodě s přáteli a hrami, které jsme znali my 
jako malí. Moje děti tráví hodně času venku, od-
mala je k tomu vedu. Ale vím, že jsou děti, které 
to tak nemají, a je jich čím dál víc.

Co byste řekla dospělým o vaší knize?
Že se vždycky může v jejich knihovně hodit. Jim  
i dětem. Nemusí ji nutně číst celou, i když by to bylo 
fajn, protože hodně věcí spolu souvisí. A vzkázala 
bych jim, ať skrz tuhle knížku ukáží dětem trochu 
jiný svět, lepší, než který jim je podáván z médií  
a informací, které se k nim dostávají. Ať dají dětem 
možnost si knihu přečíst. Pokud si z toho dítě má 
něco vzít, tak si to vezme. Když ne teď, tak třeba za 
rok či dva. A věřte, do dětí nevidíte…

RENATA KOMŮRKOVÁ



Nová dlažba, lavičky, stojany na kola, stromy, lam-
py a „malý vodní náhon“. To vše je součástí nové 
pěší zóny v Horské ulici v úseku od Krakonošova 
náměstí po náměstí Republiky. Renovace vyšla na 
44 milionů korun.

Slavnostní otevření pěší zóny plánuje zdejší radnice 
na Trutnovský jarmark, který se uskuteční v centru 
města v neděli 5. září.

Nová pěší zóna
v Trutnově

REDAKČNÍM OBJEKTIVEM

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK
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I starý pes se dá naučit 
novým kouskům

Chcete mít psa, který vás vždy poslechne? Zdá se vám, že svému psovi nerozumíte? Chcete s ním navázat 
pozitivní vztah? V tom případě zkuste navštívit Krkonošskou psí školu, která má cvičiště ve Vrchlabí a Trut-
nově a kde vás naučí zacházet se psem tak, aby byl poslušný, šťastný a vy jste se za něj nemuseli stydět.  
Přečtěte si rozhovor se zakladatelem této psí školy Stanislavem Mrázkem.

Dá se vycvičit každý pes?
Ano, dá, pokud je tedy zvolen správný postup  
s ohledem na plemeno psa, popřípadě jiná kritéria, 
jako je například věk. Se štěňaty je potřeba trénovat 
také jinak než se psy v pokročilejším věku, stejně 
jako je rozdíl při tréninku s pracovním nebo nepra-
covním plemenem. Rozhodně zde však ale neplatí, 
že starého psa novým kouskům nenaučíš. Naučíš, 
jen vědět jak.

Právě. Co když už je pes odrostlý, někdo si ho vezme 
například z útulku, není to problém?
Pes se učí celý život, a to nejen od ostatních psů, ale 
i z přírody, z chyb, které udělá, a mnoho dalšího. 
Každé zvíře opakuje činnost, jež se mu vyplatí. Pes 
může být mladý, starý, hluchý či reaktivec, pokud 
se však trénink upraví v tomto ohledu, pes poro-
zumí povelům a výcvik mu nebude dělat problém.

KRKONOŠSKÁ PSÍ ŠKOLA

Co když pes neposlouchá?
Dle mého názoru vidím problém převážně v ko-
munikaci mezi psem a jeho pánem. Není to pouze 
o povelech a odměnách, ale mimo jiné i o společ-
ném příběhu. Pod kolonku „jiné“ bych zařadil také 
vytváření si samostatných příběhů psa i majitele. 
Uvedu několik příkladů: Pes, který žije na zahra-
dě a lidé se mu nevěnují, se sám zabaví – třeba 
hrabáním, štěkáním na kolemjdoucí a tak dále. Za 
chvíli zjistí, že vlastně lidi v této chvíli nepotřebuje, 
jelikož se umí sám zabavit a sám se i odměnit. Pes 
může být zmatený a nerozumět povelům, protože 
nejsou řádně „upevněny“. Opakováním povelů se 
problém prohlubuje. Pes není odměněn za prove-
dení povelu, tak proč by měl tedy chodit na při-
volání, když mu z toho nic nekouká a prohnáním 
srnky se sám krásně odmění? Je toho samozřejmě  
o mnoho více, záleží na konkrétním případu.
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Na svých stránkách píšete, že vaší předností při vý-
cviku je trpělivost a přístup k „nepracovním“ pleme-
nům. Jak to vypadá v praxi?
Pracovní plemena se učí velmi rychle a zvládají 
nejen tlak od psovoda, ale i jeho chyby. U nepra-
covních plemen stačí zvýšit psychický tlak při 
provedení cviku a pes se tzv. odpojí a raději ode-
jde. To platí i při odměňování, pokud neodměníte 
ve správnou chvíli, opět pes nemá důvod s vámi 
pracovat. Jelikož mám doma dva Rhodéské ridge-
backy, zpracoval jsem si vlastní metodiku výcviku. 
Tato metodika je zaměřena na povahu nepracov-
ních plemen a jejich schopnost spolupracovat.

Tuto metodiku výcviku vytváříte pozitivním posilo-
váním. Proč jste se vydal cestou pozitivkáře?
Na klasickém cvičáku mi bylo kdysi řečeno, že můj 
ridgeback není vycvičitelný. Přesto jsem tam cho-
dil, hlavně kvůli socializaci. Současně mě to hrozně 
naštvalo a v duchu jsem si řekl: Já vám ukážu. V té 
chvíli jsem nevěděl, co ukážu, ale shodou okolností 
pořádal Franta Šusta (cvičitel zvířat a propagátor 
pozitivního posilování) seminář na téma Trénink je 
rozhovor. Na semináři jsem zjistil, že při správné 
metodice lze trénovat psa jakéhokoliv plemene, 
věku, velikosti. Navštívil jsem mnoho seminářů, 
zakoupil mnoho webinářů a vše zkoušel a ověřo-
val na svém psu. Výsledkem bylo to, že můj druhý 
ridgeback měl dvě zkoušky do dovršení jednoho 
roku věku, což považuji za velký úspěch. Metodika 
je hodně založena i na trpělivosti a tu jsem získal 
hlavně v mládí při výcviku dravců (sokolnictví).

Co vás na pozitivní motivaci nebo tomto druhu výcvi-
ku baví nejvíce?
Když vidíte, jak pejsci přichází, nic neumí, jsou 
roztěkaní, neposlouchají a nereagují na nic, a pak 
po první až druhé hodině již vidíte velkou změnu. 
Cvičí s radostí a těší se na každý další trénink. To 
mně dodává energii do dalších lekcí.

Jak takový trénink psa vypadá? Kde probíhá? Jak 
dlouho trvá?
Trénink probíhá v duchu dialogu se psem. Pes nám 
říká, kdy je připraven s námi pracovat, a my mu 
tu práci dáváme. Za odvedenou činnost si vydělá 
pamlsek, a proto se učí rád. Vypadá to jednoduše 
a každý by mohl říct: Jasně, za odměny u nás cvičí-
me už roky. Jenže ono to jen na odměnách nestojí. 
Jedná se spíše o ucelený systém, který klade důraz 
na vědomou aktivitu a snahu na straně zvířete. 
Většinou pracujeme v malých skupinách. Základní 

výcvik provádíme ve Vrchlabí a Trutnově, ve vlast-
ním dogpointu. Trénink je rozložený do 11 hodin, 
kdy první hodinou je klikr trénink. 

Domníváte se, že každý pes potřebuje výcvik pod 
dohledem profesionála? Zvládne si člověk vycvičit 
svého psa sám?
Každý pejsek, i hluchý, si zaslouží výcvik. Toto se 
snažím lidem sdělit. Jen pes, který ví, co má dělat, 
je šťastný pes. Co má pes dělat, mu musí ale ně-
kdo říct. Pokud to umí sám psovod, pak se nemusí  
k profesionálům. Pokud to ale neumí, doporučuji 
investovat a naučit se, třeba i za pomoci profesio-
nála, jak probíhá rozhovor se psem.

Jaké dělají lidé nejčastěji chyby, když se snaží vycvi-
čit svého psa sami?
Hlavní chybou je, že očekávají od psa nereálné 
věci. Vždy, když pes nesplní to, co od něj očekává-
me, měli bychom se sami sebe zeptat: Učil jsem ho 
to? A hned si odpovědět: No neučil, tak jak to může 
umět?! U lidí vidím časté chyby při cvičení doma, 
že se například dá povel, pes to neudělá, ale stejně 
dostane odměnu. Opakují povely, povely provázejí 
slova, která pes nezná, neodmění se včas a mno-
ho dalšího. Na druhou stranu je ale sto cest, které 
můžete použít k výcviku. Důležité je, zda dojdete  
k očekávanému výsledku nebo ne.

Co vás k výcviku psů přivedlo a přimělo k tomu, že už 
se mu více než deset let věnujete naplno?
Vrátím se o deset let zpět, kdy v České republice byl 
jediný typ výcviku, tzv. svazarmovský. Ano, toto 
pseudoumění je výborné pro německé a belgické 
ovčáky, dobrmany…, tedy plemena pracovní, kte-
rá snášejí hrubé zacházení, tlak a chyby psovoda. 
Ale co ostatní plemena, která byla na cvičácích pře-
hlížena a cvičena stejně jako němečtí ovčáci? Nikdo 
žádnou alternativu nenabízel, tak jsem se rozhodl, 
že tuto příležitost dám všem.



MICHAL BOGÁŇ, FOTO: JIŘÍ PETR

Unikátní přístup k tréninku: 
skatemill a virtuální realita

Trutnov má nové sportoviště. A ne ledajaké! Fedulov 
Hockey Center, které slavnostně otevřelo koncem 
června, je neobvyklé moderní středisko pro výchovu 
hokejistů s řadou zajímavých a unikátních možností. 
Navíc díky tomu, že disponuje nejmodernější techno-
logií v oblasti diagnostiky a tréninku, ho mohou vyu-
žívat také další sportovci.

Otcem myšlenky a zakladatelem centra je ruský 
hokejista Pavel Fedulov. Odchovanec akademie 
CSKA Moskva nastupoval od roku 2015 v trut-
novském klubu, kde loni v květnu ve 31 letech 
ukončil hráčskou kariéru. U týmu působil jako 
asistent a nyní se nově přesunul na pozici gene-
rálního manažera Nové Paky. Z Trutnova však 
neodešel a otevřel tady jedno z nejmodernějších 
hokejových center v republice, které slouží pro 
rozvoj hráčů od mládeže až po profesionály. 

NOVÉ HOKEJOVÉ CENTRUM

„Myslím, že jen v Příbrami mají větší centrum se 
stejnou nejnovější technologií, ale my máme i Sen-
se Arenu, kterou tam nemají,“ poukázal Pavel Fe-
dulov na možnost tréninku skrz virtuální realitu. 
To si hráč nasadí speciální brýle a trénuje různé 
hokejové situace, což mu pomáhá zlepšit návyky 
a herní myšlení. Při slavnostním otevření trutnov-
ského centra si to vyzkoušeli například i obránce 
Detroitu Filip Hronek či bývalý extraligový bek 
Aleš Píša. „Perfektní to je i pro gólmany ve smyslu 
tréninku rychlosti reakce a vyhodnocení herních 
situací. Přitom k tréninku nepotřebuješ skoro žád-
nou výstroj, jen speciální přístroj a můžeš trénovat 
třeba v legendární Madison Square Garden,“ do-
plnil Fedulov.

Tréninkové vybavení a technologie jsou rozdělené 
do funkčních zón. K dispozici je část na bruslení  
a střelbu, prostor pro funkční trénink a zóna tes-
tování. Nejnápadnějším tréninkovým nástrojem 

bude asi tzv. skatemill, který si v posledních letech 
získal velkou popularitu. 

Tento bruslařský trenažér poslední generace fun-
guje podobně jako běžecký pás, na němž mohou 
hokejisté trénovat přímo v bruslích, například 
střelbu za jízdy, a zároveň zjistit biomechanickou 
analýzu techniky bruslení, což opět zvyšuje kvali-
tu trénování a dává možnost zaměřit se na detailní 
práci. „Na klasickém skatemillu ve většině měst se 
trenér dívá na hráče a hledá chyby svýma očima. 
My k tomu využíváme kamery a umělou inteligen-
ci,“ poukázal Pavel Fedulov. Zvyknout si bruslit na 
plastové ploše prý zabere jen deset patnáct minut.

Centrum ale nabízí i další diagnostické možnosti, 
a to na platformě beeSport, jež je využitelná téměř 
pro všechny sporty. „Tyhle stroje pomůžou zjistit 
celkový fyzický stav sportovce. Systém udělá po-
drobný report a trenér vidí celý obraz toho, nač se 
ve své práci zaměřit. Takový report se dá udělat  
i pro celý tým nebo skupinu jednotlivců. Výsledky 
pak můžou být porovnány mezi sebou a díky kom-
plexní databázi i se světovými normami,“ uvedl 
dále Fedulov a dodal, že následně může nastoupit 
program Lux Partner, který zjednoduší práci tre-
nérovi tím, že mu na základě výsledků testů sepíše 
tréninkový plán.

Zprávy o novém centru se šíří rychle a zájemců 
o tréninky přibývá. „Zatím fungujeme na objed-
návku. Lidé si to nejdřív chtějí vyzkoušet a pak se 
začínají vracet. Předpokládám, že v sezoně budou 
tréninky pro děti před školou a po škole a večer 
to necháme pro profi hráče a amatéry, jejichž zá-
jem mě docela překvapil,“ poznamenal šéf centra, 
v němž pracuje celkem šest trenérů. Svůj tým by 

Filip Hronek, obránce Detroitu
Centrum je hezké, je tady hodně moderních 
technologií, což je super. Určitě to nějaké věci 
ukáže a může to pomoct. Nějaké podobné věci 
máme v posilovně v Detroitu. Virtuální realita 
je zajímavá, už jsem si ji taky vyzkoušel v Ame-
rice. Pro děti je to určitě zpestření. 

Jiří Bermann, manažer hokejové mládeže 
Bílých Tygrů Liberec
Je to jednoznačně pro všechny kategorie, ale 
jestli se děti nebudou hýbat, je jim to k ničemu. 
Takže rodičům bych doporučoval, ať se jejich 
děti nejdříve dostatečně hýbou a potom teprve 
přemýšlí o této nadstavbě. To je můj názor, ale 
hromada lidí má jiný. Je miliarda věcí, které se 
podílejí na herním výkonu, a bruslení je jedna 
z nich. Virtuální realita je tady kvůli zrychlení 
čtení hry a vnímání práce mozku. Když ale dítě 
bude špatně číst hru, protože nehraje míčové 
hry kolem baráku, virtuální realita mu to ne-
nahradí. Stejně jako když bude dítě pohybově 
nevybavené, tak mu to skatemill nenahradí. 
Když je ale dítě sportovní typ a rodiče ho vedou 
k pohybu obecně, tak takovéto věci mu samo-
zřejmě mohou pomoct.

Aleš Píša, bývalý obránce Pardubic
Je to moderní, pomáhá to, takže jsem pro.  
I když si myslím, že je to hlavně pro děti. Nám 
dospělákům už to asi nepomůže. Když mi bylo 
nějakých dvaatřicet roků, tak na nás taky něco 
zkoušeli, ale my už jsme měli svůj styl bruslení 
a ten už se podle mě nedá změnit. Pro malé 
kluky je to ale super, ukáže jim to chyby.

ZAZNĚLO PŘI OTEVŘENÍ CENTRA

ještě rád rozšířil o fyzio, aby sportovcům nabídli  
i kompenzační cvičení a další věci, které by vedly 
ke kvalitní a komplexní přípravě.

S myšlenkou vzniku hokejového centra v Trutnově 
si Pavel Fedulov pohrával od doby, co sem přišel 
hrát hokej z Ruska. Realizace projektu mu zabrala 
čtyři roky. Původně chtěl centrum vybudovat na 
zimním či atletickém stadionu, ale zázemí nakonec 
našel v jednom z domů u hlavní silnice v Polské 
ulici. „Jak se činnost centra projeví na trutnovském 
hokeji, který letos přišel o druholigovou licenci, ne-
uvidíme hned, spíše během pěti až deseti let. Ale 
chtěl bych, aby se v budoucnu z Trutnova stalo 
druhé hokejové město v kraji,“ řekl na závěr býva-
lý hráč Draků.
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V prodejnách Melichar CZ  
rozumí srdci i duši kutila

Nářadí, se kterým je radost pracovat v dílně i na zahradě. Ať už stavíte, opravujete, máte chatu, dům, zahradu, 
nebo jen potřebujete něco opravit v domácnosti, v kamenných prodejnách MELICHAR CZ najdete stavební 
stroje, malířské potřeby, zahradní techniku, vybavení dílny, širokou nabídku grilů, bazénů a dalšího sortimentu 
pro všechny kutily i profesionální řemeslníky. Vybírat můžete z různých značek. Zkušení prodejci vám poradí  
s výběrem a zároveň s nimi můžete probrat své kutilské plány. Jsou to totiž lidé od fochu a vědí přesně, jak 
které nářadí funguje a které je vhodné právě pro vás.

Když jde práce od ruky, 
je to radost
„K našim zákazníkům jsme upřímní a vždy nabí-
zíme výběr od více dodavatelů. Všechny produk-
ty, které na prodejně naleznete, máme v různých 
cenových relacích a dokážeme nabídnout variantu 
pro domácí kutily i profesionály,“ říká Jakub Meli-
char, který patří k třetí generaci rodinné firmy. 

Češi jsou národem kutilů, umí se postarat o své 
věci – opravují ploty, staví si pergoly, svařují, 
brousí. Každý, kdo někdy něco spravoval, vyrá-
běl nebo třeba jen sekal zahradu, ví, že se správ-
ným a kvalitním náčiním jde práce od ruky. A to 
je přesně to tajemství radosti z práce. Prodejny 
MELICHAR CZ k tomu přispívají už desítky let 
a jdou stále s dobou. Jediné, co se nezměnilo, je 
jejich nadšení a zapálení pro všechnu manuální  
a tvořivou práci. 

Nářadí XTline v supermarketu 
nenajdete, ale u nás ano 
Na každou práci je potřeba to správné nářadí,  
a právě v prodejnách MELICHAR CZ o něm mají 
široký přehled. Na kvalitní nářadí se zaměřuje čes-
ká rodinná firma XTline z Vysočiny. Vyvíjí je pří-
mo ve spolupráci s řemeslníky, zapracovávají jejich 
zkušenosti a poznatky. To je také jeden z důvodů, 
proč je nářadí XTline stále vyhledávanějším a žáda-
nějším i v síti prodejen Melichar. 

„S nářadím provádíme vlastní zátěžové testy, ale 
je pro nás velmi důležité vědět, jak se kutilům  

PRO ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

a řemeslníkům s naším nářadím pracuje. Proto-
že díky zpětné vazbě máme možnost naše nářadí 
neustále zdokonalovat,“ říká majitel firmy Michal 
Duben. Stejně jako on, tak i generace Melicharů je 
přesvědčena, že kutilové i řemeslníci si při výběru 
nářadí potřebují popovídat se zkušenými prodava-
či, kteří jejich práci rozumí, a ne jen s prodejci, kteří 
nabízejí zboží od ponožek přes kuchyňské nádobí  
a v nabídce mají i nářadí, které nikdy neměli v ruce. 
Proto nářadí XTline nenajdete v supermarketech, 
ale právě v kamenných prodejnách, kde rozumí 
potřebám českého kutila. 

Kutění, opravy a sekání zahrady 
není jen doménou mužů
Zkušení prodejci v síti Melichar oceňují spolehli-
vost nářadí XTline, která je prokazována v zátěžo-
vých testech každodenního pracovního nasazení. 
Také věří dvacetiletým zkušenostem výrobce, stej-
ně jako Dakar tým, který nářadí XTline používá. 
Vysoký výkon, kvalitní příslušenství, dlouhá život-
nost a jednoduché ovládání. XTline se specializuje 
na elektrické a akumulátorové nářadí s ergonomic-
kým tvarem. 

Obrovskou výhodou akumulátorového ná-
řadí XTline je jeden druh aku baterie, který je 
kompatibilní s veškerým nářadím. Zatímco  
u jiných značek musíte dávat pozor na to, která 
baterie patří do jaké aku vrtačky nebo aku šroubo-
váku. Jednoduše řečeno – toto nářadí prostě padne 
do ruky každému a je radost s ním pracovat. A také 
je radost ho nakupovat, protože ceny jsou za báječ-
nou kvalitu velice rozumné. Nemusíte být špičkoví 

komerční sdělení28

AKČNÍ CENA 

3.230 Kč
+ svářecí kukla 

včetně DPH 

SVAŘOVACÍ INVERTOR  

+ SVÁŘECÍ KUKLA
 ⟩ napětí 230V/50Hz, příkon 5300W

 ⟩ rozsah svářecího proudu 20 – 160A

 ⟩ max.proud 160A, ochrana IP21, izolační třída S

 ⟩ délka kabelů 1.2+2m, hmotnost 4.0kg

+ ZDARMA 
 ⟩ čepice XTline se světlem

+

KUP AKU nebo ELEKTRO
výrobek od firmy XTline a dostaneš čepici se světlem

Akce probíhá od 13. 9. — 19. 9. 2021

mistři v technických oborech, ale obrousit, přivrtat, 
uříznout a přišroubovat to, co je potřeba doma, na 
chalupě a na zahradě, zvládnete s nářadím XTline 
hravě. Když to jde od ruky, tak práce baví. A jakmi-
le uvidíte, že jste šikovní, určitě vás napadne pustit 
se do něčeho dalšího. Nebo vám to vymyslí vaše 
drahá polovička. Ostatně práci s tímto nářadím 
zvládnou bez problémů i ženy. 

Vše, co potřebujete pro domácí 
i profesionální použití
Potřebujete namíchat barevné odstíny dle vzorníků 
nebo vyrobit přímo na místě řetěz pro elektrické či 
motorové pily? Chcete vyrobit nové klíče od domu 
nebo od auta? I s tímto vám v prodejnách MELI-
CHAR CZ pomohou. „Důležité je se se zákazní-

kem bavit a zjistit, pro jaké účely daný výrobek po-
třebuje. Například když potřebuje gril, poradíme, 
který je vhodný pro časté používání nebo jen na 
občasné grilování. Když přijde s tím, že mu protéká 
vodovodní baterie, pomůžeme mu vybrat vhodné 
těsnění nebo tmel a probereme s ním další možnos-
ti v sanitární oblasti,“ popisuje Jakub Melichar. 

Prodejny MELICHAR CZ najdete v Úpici, Trut-
nově a Červeném Kostelci. Zákazníci se sem sjíždí 
ze širokého okolí už dvě desítky let. Vědí totiž, že 
jim zde dobře poradí, odvezou si to, co potřebu-
jí, a navíc zde mohou probrat své kutilské plány. 
Do Úpice, kde má Melichar sídlo, jezdí spoustu 
zákazníků i za nápady a inspirací. Pravidelně zde 
pořádají dny otevřených dveří a také různé prezen-
tační akce, kde si zákazníci mohou nářadí a stroje 
vyzkoušet.



ONDŘEJ VAŠATA, 
MUZEUM PODKRKONOŠÍ 

VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ 

Rybník 
v Pekle

Početnice od Franze 
Königa z roku 1815

Ještě na počátku šedesátých let se 
v lokalitě Peklo při Pilníkovském 
potoce nalézaly pouze dva rybní-
ky, využívané zejména k chovu ryb  
a kachen. Ležely na katastru Vlčic 
a obhospodařovalo je místní JZD. 
V letech 1967–1968 byly v jejich 
sousedství vybudovány další dva 
rybníky, které se ovšem nachází již 
na území Trutnova. Jedním z nich 
byl tzv. Svazarmovský, který dostal 
název podle organizace Svazarm. 
Právě tento rybník je zachycen na 
snímku pořízeném v roce 1975 Mi-
lošem Vojířem. Z fotografie je dobře 
patrná písečná pláž a za ní množství 
automobilů a stanů, neboť rybník 
byl tehdy využíván i pro autokem-
pink. Tři chatky v pravé části sním-
ku zde nalezneme dodnes.

Ve vsi Bobru u Žacléře byla v roce 1801 zřízena nákladem 
žacléřské vrchnosti triviální škola, na které působil do roku 
1818 učitel Franz König, který proslul jako didaktik a autor 
učebnice matematiky pro děti i dospělé vydané tiskem pod 
názvem „Die leichteste Art den Kindern das Rechnen auf 
eine angenehme Weise beizubringen, auch zum Selbstun-
terrichte für Erwachsene anwendbar, welche im Rechnen 
noch keinen oder keinen gründlichen Unterricht erhalten 
haben“. Ve sbírce trutnovského muzea je uchováván druhý 
díl této početnice, vydaný roku 1815 u J. G. Calveho v Praze. 
Věnován je konkrétně zlomkům, jejich úpravě, sčítání, odčí-
tání, násobení, dělení atd. Franz König přešel roku 1818 jako 
učitel na farní školu v Žacléři, kde následujícího roku připra-
vil k vydání i třetí díl početnice. Vyučoval až do svého úmrtí 
dne 25. dubna 1846 v Žacléři čp. 3 ve věku 71 let.

PROMĚNY TRUTNOVA Z MUZEJNÍCH SBÍREK

velkoobchod / maloobchod

Hlavní 
partneři 

27. 8. od 21:00, Broumov 
klášterní kostel sv. Vojtěcha

Jiří Bárta, violoncello

28. 8. od 18:00, Broumov 
kostel sv. Petra a Pavla

Epoque Quartet a Duo Siempre nuevo

28. 9. od 18:00, Klášter Broumov 
Sál Dřevník

Prague Cello Quartet

4. 8. od 18:00, Vernéřovice 
kostel sv. Michaela

Účastníci a lektoři Letních hornových kurzů

7. 8. od 18:00, Ruprechtice 
kostel sv. Jakuba Většího

Jörg Brückner, Szabolcs Zempléni,  
Jan Vobořil, Zuzana Rzounková, lesní rohy 
Jana Goliášová, klavír

14. 8. od 18:00, Šonov 
kostel sv. Markéty

The Six & Sax Duo 
Magdalena Jakubska-Szymiec, saxofon 
Grzegorz Szymiec, kytara

21. 8. od 18:00, Martínkovice 
kostel sv. Jiří a Martina

Moyzesovo kvarteto 
Zuzana Rzounková, lesní roh

1. 5. – 28. 9. 2021

zapokladybroumovska
www.zapoklady.cz

27.–28. 8. 2021, Broumov

Doprovodný program festivalu

koncerty, komentované prohlídky, divadlo, 
workshopy pro děti aj.




