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S plaváním
končím!

Martina Elhenická

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:
SEŘIZOVAČ
NÁSTROJAŘ SPECIALISTA
TECHNIK SLUŽEB
ELEKTRONIK
Chcete pracovat pro silnou
nadnárodní společnost?
Láká Vás 13. plat a motivující
finanční ohodnocení?
Plánujete dovolenou a 20 dnů Vám nestačí?

Editorial
Ať se daří, malá olympioničko!
MICHAL BOGÁŇ / šéfredaktor
O tom, že plavkyně Martina Elhenická ukončí kariéru, jsem se dozvěděl náhodně o pár týdnů dříve
než většina ostatních. Slíbil jsem, že
to nikde šířit nebudu a počkám, až
s tím vyjede oficiálně. Za šestnáct
let žurnalistiky jsme si k sobě našli
vztah, jsme kámoši, protože tahle
blonďatá sympoška je jedním
z mála sportovců, se kterými jsem
v kontaktu a provázejí mě celou
dobu mojí novinářské praxe. I když
zpočátku skrz trenéry. První rozhovor si nevybavím, asi byl na Velké
ceně Trutnova, ještě za mojí éry
v Krkonošském deníku. V paměti
mám ale interview ze srpna roku
2010 po nástupu do Trutnovinek,
kdy jsem za ní přišel na koupaliště a bavili jsme se před odletem
na olympiádu. Ale na tu dětskou
v Singapuru. Já jsem do ní pak dalších jedenáct let „šil“, kdy poletí na
olympiádu velkou a že pak se objeví na titulce magazínu. Tam ji dnes
sice spatříte, ale důvod jsem (bohužel) musel zvolit jiný…
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Rádi byste odměnili sebe
nebo svoji rodinu zajímavými benefity?

Odpověděli jste
pak nás kontaktujte:

ANO

Tel.: 499 909 604 | 499 909 610
www.te.jobs.cz, job.trutnov@te.com

Showroom Stará 66, Trutnov-Bojište

Nápojový ser vis
pro firmy a kanceláre

PLAVKYNĚ

v sobě už neměla a neměla jsem tolik natrénováno,
abych to zajela.
Jak moc tě to mrzí, že jsi nestartovala na olympiádě?
Mrzí, mrzí. Kdybych se tam dostala, tak neděláme
tenhle rozhovor. Ale OK, nevyšlo to. Život jde dál.
Je smutný, že jsem si nesplnila tenhle velký cíl, ale
když se podívám zpátky, tak jsem si zase splnila
spoustu jiných cílů.

Nečekala jsem, že budu mít
plavání tak dlouho ráda
V životě sportovce není těžšího rozhodnutí. Trutnovská reprezentantka v plavání Martina Elhenická, která příští měsíc oslaví 28. narozeniny, před pár týdny
nečekaně oznámila konec své kariéry. Plavala od tří
let. „Obrečela jsem to. Najednou skončíš s tím, co děláš celý život,“ řekla účastnice evropských i světových
šampionátů.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Marťo, takže jednoduchá otázka na začátek: Proč?
To není moc jednoduchá otázka. (smích) Asi protože se nedostavily výsledky, které jsme očekávali
a které jsme si přáli. A prostě se plavání nedá dělat
věčně, takže jsme se rozhodli, že to ukončíme.
Očekávali, přáli, rozhodli jsme se… Mluvíš v množném čísle? Nebylo to z tvojí hlavy?
Původně to úplně nebylo z mojí hlavy, ale teď zpětně jsem za to rozhodnutí asi ráda, když to vidím.
A kdo ti řekl, že končíš? Byla jsi na to připravená?
Nebyla jsem na to připravená. Po mistrovství republiky v červnu jsme měli sezení s novým ve4

dením plaveckého Vysokoškolského sportovního
centra a trenérem, jak to vlastně bude dál. Já jsem
tam šla s tím, že chci do zimy pokračovat, chtěla
bych se dostat na mistrovství světa v krátkém bazénu a tam se rozloučit, ale místo toho jsme nakonec
dospěli k závěru, že to ukončíme.
Mluvíš o tom, že se nedostavily výsledky? Jaká byla
očekávání?
Doufala jsem…, chtěla jsem se dostat na olympiádu, ale bohužel. A nevyšla mi ani Evropa na dlouhém bazénu, která byla v květnu. Nepředvedla
jsem ani jeden výsledek, který by stál za to. Že bych
si řekla: OK, olympiáda mi nevyšla, ale byla jsem
na Evropě, kde jsem alespoň něco předvedla.
Čemu to přisuzuješ, že ses do Tokia nepodívala?
Limity nebyly úplně lehký, to přiznávám. Měla
jsem docela dobrý rozjezd sezony. Od prvních závodů jsem se zlepšovala a myslela jsem si, že moje
výkonnost bude růst, ale potom se zastavila a zůstala jsem na stejných časech. Nevím, co se stalo.
Zdravotně jsem nebyla úplně v pohodě, ale na to
se samozřejmě vymlouvat nechci. Možná jsem to

Chápu tě, ale neexistovala možnost plavat jinde než
pod Vysokoškolským sportovním centrem?
Šlo by to určitě, ale na druhou stranu vím, že na
Strahově jsem měla stoprocentní podmínky pro
přípravu. Kdybych šla někam jinam, asi by to nebylo ono. Jednak bych si musela zvykat na nového
trenéra a jednak bych neměla takové podmínky, co
jsem měla.

Start na olympiádě pro tebe musela být ohromná
motivace, takže v ní problém určitě nebyl, že?
Ne, to ne. Navíc jsem začala trénovat pod novým
trenérem a tréninky jsem konečně měla psané
i mně na míru, na tu patnáctistovku. Myslím, že
mě to docela nakoplo. Vrátila jsem se na časy, které
jsem neplavala třeba poslední dva tři roky. Byl tam
progres, ale bohužel ne dostatečný.

Bavila ses o tom s někým dalším? Nezkoušeli tě přesvědčit, ať pokračuješ?
Jo, říkali mi, jestli to není škoda. I já jsem to tak
v tu chvíli cítila. Ne, že by se mi zhroutil svět,
ale byla jsem z toho fakt špatná. Obrečela jsem to
a těžko jsem to nesla. I teď se snažím, abych se
udržela, když o tom znovu mluvím. Přišlo to tak
najednou a já jsem už nebyla plavkyně. A co jako
budu teď? (smích)

Nechtělo by to víc času?
Jasně, asi by to časem třeba něco ukázalo, ale třeba
ne. Už to ale skončilo a není co řešit. Nebudeme si
hrát na kdyby.

Je pravda, že jsi to dělala dlouho?
Celý život. Najednou skončíš s tím, co děláš celý
život. Ale vím, že jednou by to stejně muselo přijít. A kdyby to nebylo teď, tak za půl roku, kdy

PLAVKYNĚ
ÚČASTI MARTINY ELHENICKÉ
NA VELKÝCH AKCÍCH
jsem konec plánovala původně. Asi ten půlrok už
nehrál roli.
Co ti řekli doma, když jsi jim to oznámila?
Když jsem to volala mamce, tak jsem se jí rozbrečela do telefonu a ona hned začala brečet taky. Na
jednu stranu z toho doma byli smutní, na druhou
stranu byli rádi, že začnu nějak normálně žít. Už
jsem se z toho oklepala, našla jsem si práci i byt
a beru to tak, že mě čekají v životě další skvělý věci.
Kde pracuješ?
Pracuji pro jednu plaveckou firmu v Holešovicích.
Prodávám plavecké produkty a dohodli jsme se
i na spolupráci skrz testování a recenze. U plavání
teď více méně nějakým způsobem dál zůstávám.
A do budoucna bys u něj chtěla zůstat?
Upřímně nevím. Mám v hlavě, že bych se chtěla
vrátit k trénování. I když spíš takový můj sen je,
že bych chtěla cvičit s lidmi v posilovně. Hlavně se
chci hýbat. A třeba jednou se vrátit i k bazénu.

Dejme tomu, jsou to dva měsíce, kdy jsi bez vody
a tréninku. Netáhne tě to zpátky k bazénu?
Bez vody je to docela dobrý, ale bez pohybu ne.
Byla jsem si párkrát zaplavat, ale já prostě neumím
plavat bez trenéra. Když nade mnou nikdo nestojí,
tak uplavu kilák, dva a vylezu ven, že mě to nebaví. Spíš jsem víc začala cvičit. Moc jsem se těšila, jak
nebudu muset ráno vstávat a nic dělat, jak to bude
super. Ale hned po dvou týdnech mi došlo, že to
zase tak super není. A já radši vstanu a jdu něco
dělat. Nejsem člověk, co si užívá sezení na zadku.
Na co se těšíš, že teď budeš mít víc času?
Myslíš o víkendech? Začnu třeba zase víc jezdit do
Trutnova a uvidím, co mi přijde do cesty. Změnila
jsem prostředí, poznávám nové lidi a věci. Začala
jsem cvičit, zařizuji si byt, všechno je nový. Dělám
takový ty dospělácký věci. (smích) Najednou už
můj život není jen voda, posilovna, voda a spánek.
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Olympijské hry mládeže Singapur
ME v krátkém bazénu Chartres
ME v krátkém bazénu Herning
ME v dlouhém bazénu Berlín
Světová univerziáda Gwangju
MS v dlouhém bazénu Kazaň
ME v dlouhém bazénu Londýn
MS v krátkém bazénu Windsor
MS v dlouhém bazénu Budapešť
Světová univerziáda Taipei
ME v krátkém bazénu Glasgow

si, že až jednou skončím, tak proto, že mě to už
nebude bavit a nebudu to chtít dělat.
Začátkem října se poplave Velká cena Trutnova.
Neskočíš tam přeci jenom ještě na jeden závod
do bazénu? To by bylo hezké loučení, nemyslíš?
Ano, bylo by to hezké, ale neudělám to. Už
jsem se o tom i s pár lidmi bavila. Za celý svůj
život jsem měla nějaký standard, jak jsem trénovala, jak jsem plavala. Teď vím, že by to bylo
daleko za tímto standardem, a na to se mám
moc ráda, abych se tam trápila. Když už bych
se měla loučit, tak jedině nějakými hezkými
časy a ne tím, co bych tam předvedla po polovičatém tréninku.

Zaznamenala jsi ve svém plaveckém životě nějaký
zlomový okamžik, který tě „vystřelil“ nahoru?
Žádný takový okamžik si asi nevybavím. Všechno
má svůj čas a vždycky to šlo tak nějak postupně
nahoru. Jediné, co mě napadne, je, když mi bylo
tak třináct až čtrnáct, začala jsem být poctivější
v tréninku a výsledky byly taky lepší. V tu dobu
jsem to už začala brát trochu vážně.

Co bys vzkázala plavcům, jejichž plavecká dráha
teprve začíná?
Užívejte si to. Plavání je sice těžké, ale je super,
tak buďte trpěliví. A poslouchejte trenéry, myslí to s vámi dobře.

V kariéře jsi dosáhla řady úspěchů. Kterého si ceníš
nejvíce?
Jako první mi naskočí, když se takhle zeptáš, mistrovství světa v Kazani (2015). Bylo to moje první
mistrovství světa na dlouhém bazénu, kam jsem
se kvalifikovala. Ve výsledku jsem tam neplavala úplně nejlepší časy, spíš průměrné. Ale byl to
ohromný zážitek, plavalo se na fotbalovém stadionu, spousta diváků, byla to moje první velká akce,
moje první „wau“.

· narozena 10. října 1993 v Trutnově
· od 3 let začala plavat s rodiči a posléze
přešla do plaveckého oddílu
TJ Lokomotiva Trutnov
· mnohonásobná mistryně republiky
napříč všemi kategoriemi
· v roce 2014 odešla trénovat do Prahy
· trenéři, kteří provázeli její kariéru:
Jaroslav Mošna, Pavel Pokorný, Tomáš
Břeň, Jaroslav Strnad, Paolo Bossini,
Petra Škábová a Dominik Vavrečka
· v říjnu 2017 zaplavala v Plzni
na 1500 metrů čas 16:08,08
a vytvořila nový český národní rekord
· osobní rekordy: 400 m (dlouhý bazén
4:18,02 a krátký bazén 4:08,04),
800 m (8:47,62 a 8:30,15), 1500 m
(16:42,71 a 16:08,08)
· má ráda malování a kreslení, čtení
a dobrou snídani, nemá ráda studenou
vodu, Oreo sušenky a takové
ty zdvořilostní rozhovory

Co ti bude z vrcholového plavání chybět?
Teď asi řeknu, že všechno, ale později mi třeba
nebude chybět nic. Bude mi chybět cestování, budou mi chybět tréninky. Víš, já jsem je měla strašně
ráda. Spousta lidí má rádo jen závody a tréninky
přetrpí, ale mě bavily i tréninky. Devadesát procent všech mých kamarádů jsem měla na bazénu,
to všechno mi bude chybět.
A co ti naopak nebude chybět?
Studená voda. Když se nepodařilo strojníkovi
ohřát vodu na mých pěkných 27 stupňů, tak jsem
fakt trpěla. Ale to je asi tak všechno, co nebudu postrádat. Opravdu jsem plavání měla ráda a nečekala jsem ani, že ho budu mít ráda až takhle dlouho.
A že se s ním budu takhle těžce loučit. Myslela jsem

MARTINA ELHENICKÁ
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Společnost mdexx
Magnetronic Devices, s. r. o.
sídlící v Trutnově-Poříčí
je součástí silné nadnárodní
skupiny s pobočkami
v Německu a Číně. Naše
výrobky dodáváme hlavně
do lodního a drážního průmyslu, ale naše transformátory
najdete i ve větrných
elektrárnách, zdravotnictví
nebo v průmyslové automatizaci. Díky stabilní poptávce
po našich produktech jsme
v této složité době nemuseli
omezit výrobu, naopak naše
týmy rozšiřujeme a hledáme
zaměstnance na pozici:

Montážní dělník
nově nabízíme

Náborový příspěvek
20 000 Kč.
Více informací o veškerých
volných pozicích naleznete na:

+420 499 904 343
personalni@mdexx.com
www.mdexx.com/cs/kariera

Staňte se součástí mdexx!

FOTOSTŘÍPKY

Štafeta rekordmanek 2009: Pechancová,
B. Morávková, Řehůřková a Elhenická

Soustředění v Itálii 2013.

Historické zlato. Trutnovská Lokomotiva
vyhrála MČR družtev 2009.

Malá medailistka Martinka.

MS Kazaň 2015.

Olympiáda dětí
Singapore 2010.

Velká cena Trutnova 2009.

Soustředění v Jihoafrické
republice 2020.

Sportovec města Trutnova 2019/2020.

Velká cena Trutnova 2019.

Mistrovství Evropy Chartres 2012.

Poslední závody ve Slovinsku
v červenci 2021.

MARTINA OČIMA DRUHÝCH

IVAN
ADAMEC

Jaroslav Mošna, zakladatel
trutnovského oddílu, cvičitel
a trenér, který učil Martinu plavat
Na Martinu si z našich plaveckých kurzů vzpomínám a víte
proč? Protože nám utkvěla
v paměti tím, jak vyváděla. Voda totiž byla její nepřítel. Když k nám začala chodit, tak se u ní postupně vystřídali maminka, tatínek i babička a po
půlhodině odcházeli domů, protože tam předváděla takové scény, že z toho byli na nervy, a říkali,
že už sem s ní nebudou chodit. Jak byla hubená,
tak byla pořád zmrzlá. V té době jsme nikdo z nás
nemohl vědět, že z ní bude taková mistryně republiky. Na konci kurzu už to bylo trochu lepší, začala
si zvykat a bylo vidět, že jí to docela jde. Uplavala
i kus na velkém bazénu a posunula se do skupin,
kam už chodily děti bez rodičů, a zlepšovala se.
Pavel Pokorný, trenér a člen
výboru oddílu Lokomotivy
Martinu jsem začal trénovat
v roce 2001, kdy byla zařazena jako benjamínek do nově
vznikající tréninkové skupiny, jejímž trenérským vedením jsem byl pověřen.
Trénoval jsem ji po celé více než desetiletí, kdy
se připravovala v trutnovském bazénu, v závěru
ve spolupráci s Tomášem Břeněm. Do pražského
sportovního centra již odcházela jako špičková
plavkyně, účastnice mezinárodních soutěží a v novém prostředí na svou kariéru úspěšně navázala.
Přestože pod mým vedením od začátku trénovala
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Aneta Pechancová,
kamarádka a oddílová kolegyně
Marti byla velká bojovnice a týmový hráč. Na její výkony jsme
se vždycky mohli spolehnout.
V období, kdy už jsem byla spíš
pozorovatel než plavec, měla můj velký obdiv za
vytrvalost a chuť jít dál, i když jí ten pomyslný plavecký svět kladl nejednu překážku. A v neposlední
řadě, možná té nejvýznamnější, jsme si díky Martinině plavecké kariéře odnesly společné přátelství
na celý život.
Tomáš Břeň, trenér a předseda
plaveckého oddílu Lokomotivy
Jméno Martiny provází celé
moje působení v Trutnově od
roku 1996 (25 let). Více jsem ji
začal vnímat, když jako nejmladší „benjamínek“ přicházela do tvořící se
„zlaté generace“ trutnovského plavání. S Marťou
a jejím prvním trenérem Pavlem Pokorným jsem
prožil nejkrásnější období trutnovského plavání
naplněné emocemi, stovkami medailí, vítězstvím
a dalšími medailemi v ženské lize, českými rekordy
a účastmi na vrcholných světových a evropských
soutěžích. Všude tam byla Marťa jedním z tahounů
oddílu a vzorem pro mladší plavce. Velmi si cením
toho, že ve vrcholovém plavání vydržela do svých
28 let, i přes některé těžké chvíle své úspěšné kariéry a navíc po celou dobu v barvách Lokomotivy.
Chtěl bych jí moc poděkovat za reprezentaci oddílu, města, kraje i České republiky a popřát jí mnoho
úspěchů v nové životní éře. A tímto startujeme projekt: Hledáme novou Martinu Elhenickou.

„ZRYCHLÍME DOSTAVBU DÁLNIC,
ZPŘEHLEDNÍME ZÁKONY,
NASTAVÍME SYSTÉM
FINANCOVÁNÍ OPRAV SILNIC.”
dáme Česko
dohromady
SPOLU21.CZ

Plavání Martiny z pohledu matky? V pěti letech to byl strach,
jestli se ve velkém bazénu neutopí. V žákovské kategorii brzké
vstávání nás rodičů o víkendech
a odvoz Martiny na trénink nebo na závody. Společný program rodiny se řídil „rozpisem závodů“.
Při reprezentování v zahraničí jsem cítila velkou
hrdost, ale největší nervy jsem měla vždy právě
z cesty. V klidu jsem byla vždy, až když se v pořádku vrátila. Ale neměnila bych, ty roky za to stály.
Marťa si dosažené výsledky určitě zaslouží, jako
rodiče jsme na ni pyšní.

se staršími plavci, v přístupu a nasazení se jim plně
vyrovnala. Vždy vynikala vzornou tréninkovou
docházkou, pracovitostí a cílevědomostí po celou
dobu naší spolupráce, která samozřejmě nebyla
vždy bezkonfliktní. Martina byla vždy „svá“, ale
jak se říká – „hodný holky nevyhrávaj“. A Martina toho dokázala opravdu hodně jak v oddílovém,
tak reprezentačním dresu. Jediný velký sen se jí nepodařilo splnit, a to účast na olympijských hrách
– z velké části i vinou celkové společenské situace
v posledních dvou letech. Rozhodla se odejít po
dlouhé kariéře na vrcholu, jako bezkonkurenčně
nejlepší česká vytrvalkyně, a já jí přeji, aby další
etapa jejího života byla nejméně stejně úspěšná.

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: KOALICE ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Marcela Elhenická, mamka
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Těší mě, že se mi hlásí kapely
samy. I ze zahraničí
Monster of Metal and Hardcore. Metalový festiválek má před sebou šestnáctý ročník. V sobotu 25. září se sál
hospody ve Voletinách promění v místo, kde řízná hudba bude znít pěkně od podlahy. Headlinerem bude česká
death metalová legenda Hypnos. Akce je známá také tím, že má charitativní podtext. Letošní benefiční sbírka
je pro dvojčátka Týnku a Radovánka Hagenovy. Více prozradí v rozhovoru pořadatel Libor „Mazi“ Mazura, se
kterým jsme se podívali i do historie festivalu.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Jakou cestu ušel festival za 15 let své existence?
Myslím si, že velkou. Z desítek návštěvníků se postupně vyhoupl na stovky. V rámci české klubové
undergroundové metalové scény to dost možná
nemá srovnání. Vedle precizní organizace, na které
si zakládám, jsme si vytvořili i vlastní merch, který
je obvyklý spíš na větších venkovních festivalech.
Máme vlastí trička, kšiltovky, látkové tašky, odznáčky nebo třeba bodýčka pro miminka. Z každé
akce navíc vznikají live videa, aftermovie, zajistíme
profi fotografy, jeden jezdí z Polska, v radiích jedou
spoty. Jeden z nich běžel několikrát i na televizi Re12

bel 2. Můj dobrý kamarád Maty – zpěvák z kapely
Gutalax (nyní asi nejznámější české kapely tohohle
žánru v zahraničí) mě jednou potěšil, když řekl
o Monsteru, že se může srovnávat s předními evropskými klubovými akcemi.
Zavzpomínáš na první ročník?
Konal se ve Rtyni v Podkrkonoší. Vstup byl od
19 hodin za symbolických šedesát kaček a účast
přislíbili Prokion, Exorcizphobia, Dee Pee, Všechna Rizika, Vyxlaj Want a Desolated. Bohužel
Vyxlaj Want a Všechna Rizika na poslední chvíli
odřekly, a tak místo nich zaskočila partička Na3to!. Lidí se nám moc nesešlo, ale na první ročník

to nebylo špatný a akce se celkem vydařila. Proto
byla i chuť pořádat druhý Monster of Metal, ale
tentokrát v Trutnově…

nebo penězi. Já si to však vždy udělám po svém.
Naštěstí jsem zatím nikdy neudělal něco, čeho bych
musel litovat anebo mě za to někdo kritizoval.

Proč a s jakou vizí jsi festival zakládal?
Žádná vize nebyla. Upřímně, nechal jsem se do
toho ukecat svým spoluhráčem Liborem Buriánem
z kapely Prokion. Libor taky přišel s názvem Monster of Metal and Hardcore. Brali jsme to jako možnost, jak si zajistit v rámci výměny další koncerty,
tedy my pozveme někoho k nám a oni pro změnu
někde zajistí koncert pro nás. S koncem téhle kapely tohle ale padlo, dnes si již volím kapely čistě
podle svého uvážení.

Máš nastavenou nějakou laťku hudby, kterou chceš
na festivalu prezentovat?
Mojí pomyslnou laťkou je, že dělám akci pro lidi
a ne jen pro sebe. Dávám na akci různé metalové žánry (death, thrash, grind apod.), aby si každý našel to svý. Poslouchám přání návštěvníků
a pokouším se tam dostat kapely, který lidi chtějí, i když to občas není jednoduché. Myslím si, že
problém menších pořadatelů je, že zvou kapely,
co se líbí pouze jim, nebo jsou do značné míry limitováni tím, co jsem už naznačil, tedy „vracečkou“ koncertů.

Mluví ti někdo do organizace, dramaturgie a dalších věcí spojených s pořádáním festivalu? Anebo si
všechno jedeš ve svojí režii?
Občas s manželkou anebo s kolegou Tomášem
Trochimovičem, se kterým spolupořádám navíc
i Rock in Trutnov a Fire in Heaven, zkonzultuji některé své nápady. Občas se mě snaží od některých
věcí odradit, abych neplýtval svými silami, časem

Co byl zatím pomyslný top? Co tě potěšilo nejvíce?
Nemám žádný pomyslný top. Těch věcí, které se
zadařily, a kapel, které se podařilo na akci dostat,
bylo spoustu a těžko vybírat jednu. Jako pořadatel
jsem se mohl setkat s plno známými metalovými
osobnostmi. Kapely mě zvaly, abych jim křtil CD.

METALOVÝ FESTIVAL

Polská kapela Comin mě třeba pozvala na natáčení
videoklipu, kde jsem si zahrál jednoho výtržníka
z davu. Těší mě, že se mi hlásí kapely samy, a to
i ze zahraničí. Přišla mi například nabídka z jedné
brazilské agentury na spolupráci. Nebýt minulý
rok covidu, dočkali jsme se ve Voletinách brazilské
kapely Hatefulmurder, zastoupené agenturou, která bookuje koncerty nejen v Jižní Americe, ale po
celém světě. A ještě jeden takový milý malý bonus
je, že díky naší akci se dalo dohromady několik
párů, které jsou spolu dodnes, a dokonce se i vzaly
a založily rodiny.
Jaký line-up je připravený na 16. Monster? Zkus nám
představit kapely.
Nejprve musím poznamenat, že letošní Monster
se bude pořádat v již čtvrtém náhradním termínu.
Úplně původní termín byl na jaře 2020, ale kvůli
covidu a zavedeným opatřením jsme ho museli
přesunout nejprve na podzim 2020 a poté i na jaro
2021. Ani v tomto termínu ho však nebylo možné
pořádat. O to víc jsem rád, že téměř celý line-up se
nám podařilo domluvit i na, doufám, definitivní

termín 25. září. Headlinerem je bezesporu kapela Hypnos v čele s Brunem Kovaříkem, který je
jednou z nejvýznamnějších osobností české death
metalové scény posledních třiceti let. Velkým lákadlem jsou i Spasm, které zná spousta fanoušků
z trutnovského festivalu Obscene Extreme a kteří
zaujmou především svou vyzývavou live-show.
Místní kapelu Exorcizphobia asi netřeba dlouze
představovat, je to už stálice nejen u nás a věřím,
že i spousta čtenářů Trutnovinek je dobře zná. Desire for Sorrow mají za sebou úspěšnou tour po
Evropě i Mexiku. Z Polska dorazí kapela Warbell
se svou charizmatickou zpěvačkou, i oni odehráli spoustu koncertů po Evropě. Dále se představí
kapela Elysium z Týnce nad Labem a Everyday
Hate, což je hradecká kapela s trutnovským bubeníkem Mírou Votočkem.
Jak se za patnáct let změnili návštěvníci festivalu
i muzikanti? A změnili se?
Neřekl bych, že se muzikanti nebo návštěvníci nějak výrazně změnili, kromě toho, že jsme časem
asi všichni trochu zestárli a ti nejmladší jsou dnes

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE

VÝHODNÁ NABÍDKA

Navštivte
naši novou
lékárnu Dr.Max
v Trutnově

Horská 687
(Family Centrum Trutnov)
pondělí–pátek
sobota

8.00–18.00
8.00–16.00

www.vitesco.jobs.cz
Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max
zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč (pro
účely této reklamy byla výsledná cena zaokrouhlena na celé
koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to
do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje
na produkty značky Bebelo a léčivé přípravky Dr.Max. Tuto
akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami na produkty
značky Dr.Max.

499 908 105
personalni.trutnov@vitesco.com
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už ostřílení metaloví fajnšmekři. Co se ale hodně
změnilo, je celkově pořádání akce. Začal jsem ji organizovat v době, kdy nebyl Facebook, Instagram,
YouTube či jiné sociální sítě. Akce se propagovala pouze tištěnou formou anebo u stolu u piva.
Víkendy jsme trávili objížděním okolních obcí
a vylepováním plakátů a rozdáváním letáčků. Dnes už se vše řeší hlavně propagací na FB,
přes vlastní stránku a vytvořením události můžeme pružně aktualizovat veškeré info a oslovit
mnohem více lidí a hlavně mnohem dál. Takže
návštěvníci už vědí, kam jdou. A stejně tak propagace jednotlivých muzikantů je díky internetu
obecně nebo třeba videoklipům na YouTube mnohem lepší než před 10 až 15 lety.
Na festivalu se také vybírají peníze na dobrou věc.
Jak se zrodila charitativní myšlenka akce?
Všechno je to především díky mé dceři Terezce. Po
jejím narození jsme si prošli velice těžkým obdobím, kdy jsme byli kvůli jejímu zdravotnímu stavu
často rozděleni. Zatímco byla manželka s malou
v nemocnici, já se staral o naši starší dceru Verunku
doma. Bez pomoci rodiny a přátel bychom to těžko
zvládli. Uvědomili jsme si, co je v životě nejdůležitější, a že někdy jen zdánlivě malá pomoc může znamenat strašně moc. Manželka přišla s nápadem, že
když už se nás na téhle akci sejde takové množství
lidí, koruna ke koruně může někomu podobně těžkou situaci trochu líp zvládnout. Vlastní zkušenost
nás tak přivedla k nápadu spojit příjemné s užitečným. Díky úžasným fanouškům, kteří dokazují,
jak úžasná komunita jsme a jak ti na první pohled
drsní metalisti mají srdce na správném místě, jsme
již pomohli malým pacientům přes Nadační fond
Šance onkoláčkům, malému Tomášku Voborníkovi z Lomnice nad Popelkou a Ellence Jantošovičové
z Dolních Kounic na Moravě. Vážíme si i podpory
města, které bere i pomyslný dohled nad sbírkou
tím, že nám pomůžou s oficiálním zapečetěním
a následně i přepočítáním vybrané částky. My danou částku vždy zveřejníme, zaokrouhlíme a odesíláme na účet.
Pro koho je sbírka určená letos?
Protože víme, jak náročná je péče o nemocné dítě,
dovedeme si představit, jak náročné musí být se
starat o dvě těžce nemocné děti. Problémy naší
dcery nás částečně spojily s osudem jedné mladé
milé rodiny z Ostravy, kterou tvoří úžasní rodiče,
jejich novorozená dcera Innuška a dvojčátka Týnka
a Radovánek, oba s nemocí SMA. O této nemoci se

17:00-17:45 EVERYDAY HATE
18:15-19:00 WARBELL
19:30-20:15 ELYSIUM
20:35-21:30 EXORCIZPHOBIA
(dražba dekorativních lamp)
22:00-22:50 HYPNOS
23:15-00:00 SPASM
00:30-01:15 DESIRE FOR SORROW
asi nemusíme déle zmiňovat, všichni víme, jak zákeřná a nemilosrdná tato nemoc umí být. Milující
rodiče dělají všechno pro to, aby se dětem dobře
dařilo, a my bychom jim moc rádi pomohli usnadnit alespoň trochu tuto náročnou cestu. Po bližším
seznámení s nimi jsme navíc k našemu překvapení
zjistili, že jejich mamince není tato hudba vůbec cizí
a bývala to veliká fanynka právě kapely Hypnos.
Poslední otázka. Který moment z těch patnácti festivalových ročníků ti nejvíce utkvěl v paměti?
Jednoznačně dvoudenní Monster v roce 2008.
Tehdy jsem si naložil opravdu velký sousto. Pozval jsem si mimo jiné i velký kapely, jako jsou
Tortharry, Fleshless apod. Některé věci se ale
nepovedly, jak by měly, byl tam časový skluz, šetřil jsem peníze na ozvučení, jen abych tam měl
ty známé kapely. Za to se mi pak dostalo i veřejné kritiky z pódia od účinkujících kapel. Zpěvák
z Fleshless mě pak po akci seřval, že když na to
nemám, ať to nedělám. Tam jsem zjistil, že některé
věci se nedají uspěchat nebo podcenit a vyplatí se
dát si se vším víc práce. „Poučen z předchozího
nezdaru“ tak beru na akce už jen ty nejlepší klubové zvukaře a kvalitní zvuk je jednou z domén
Monsteru. Se zpěvákem s Fleshless jsme od té
doby již přátelé a v roce 2017, kdy si na Monsteru
opět zahráli, nechápal, kolik tam mám lidí a jak to
mám organizačně dotažený.
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kou novinkou bude, že součástí restaurace se stane
malý krámek s pochutinami.
„Vždycky jsem chtěl propojit restauraci a prodejnu, poprvé mě to napadlo asi před deseti lety.
Člověk si dal dobré jídlo a pak si ty suroviny šel
ještě koupit do krámku,“ poznamenal Leoš Svoboda, který se rozhodl restaurační byznys provázat
s konceptem pekáren Náš chléb. „Za kvalitním
pečivem lidem nevadí jet ani přes celé město a my
k němu chceme nabízet i výborný špek, prosciutto,
jamón a další kvalitní uzeniny, sýry, olivy a jiné
pochoutky,“ upozornil. Do budoucna, až se restaurace zaběhne a byla by na to kapacita, by si k tomu
chtěli postavit i udírnu a vyrábět vlastní produkty.

Pondělky
zůstanou
pivní

Na obchůdek narazíte hned při vstupu do restaurace, kde vznikne místo toalet po levé straně. Jeho
výhodou bude, že v dnešní době bude fungovat
bez jakéhokoliv omezení a budete si sem moci
přijet na nákup kdykoliv. Navíc nakoupit půjde
i tzv. take away, přes internet si uděláte objednávku
a pak si ji vyzvednete.

Jdeme na Dvoračku! Věta, která řadě Trutnováků chyběla, se už ve městě znovu pomalu vrací do zdejšího
hospodského dialektu. Oblíbená restaurace se po pár letech strádání probouzí zpět k životu. Díky novému
majiteli Leoši Svobodovi (na snímku) a jeho manželce Janě si hosté již přes léto mohli zajít sednout na zahrádku na pivko a něco lehkého k zakousnutí. Na podzim se pak chystá otevření zrekonstruované restaurace, která se chce vymykat ze standardu, než na jaký jsou lidé zvyklí.
Leoš Svoboda není v gastronomické branži žádným nováčkem. Ba naopak! V prostředí restaurací
se pohybuje třicet roků a sám již minimálně deset
podniků otevíral. Mezi nimi například i jeden luxusní v Liberci, který patřil do TOP 100 restaurací
v republice. „Myslím, že zkušenosti mám veliké,
ale měl jsem toho fakt moc a čeho je moc, toho je
příliš,“ usmál se muž, který si vzal za manželku
ženu z Trutnova a tím získal vztah i ke Dvoračce.
Chodil tam s dětmi, ale jednou šel takhle okolo
a bylo zavřeno…
„Hned jsem se po tom začal pídit, protože to místo mi přijde úžasné, není to tak daleko od centra
a zároveň na vás už dýchá příroda,“ poukázal na
lokaci, kterou obyvatelé Trutnova rádi využívají ke
svým výletům. Zjistil, že objekt pronajímá město,
a se svou ženou se dvakrát přihlásili do výběrka.
Proč dvakrát? Když uspěli poprvé, přišel covid,
a tak obezřetně zařadili zpátečku. Napodruhé už je
ale nic nezastavilo a na konci června částečně zahájili provoz tím, že rozšířili a otevřeli terasu.
18 komerční sdělení

Přibude krámek s pochutinami
První krok k návratu Dvoračky na scénu byl udělán, ovšem oba „zachránci“ vědí, že jich mají před
sebou ještě několik. Vlastně potřebují ujít pořádný
kus cesty a hlavně z ní nesejít. „I proto jsme měli
podmínku, že Dvoračku chceme do pronájmu na
deset let a ne na pět, jak původně zamýšlelo město,“ uvedla Jana Svobodová. Poměrně dost věcí se
musí změnit. „Když jsme do toho hrábli, tak jsme
zjistili, že je to tady jeden velký problém. Například
elektřina je v katastrofálním stavu a nové technologie by neutáhla. Musíme udělat i nový projekt na
plyn,“ konstatovala.
Během září a října se proto bude dělat kompletní
přestavba objektu. Interiér by se však neměl výrazně lišit od původního dřevěného vzhledu a měl by
zůstat v podobném duchu. Zachován bude jak zadní salónek, tak horní patro nad krbem, které plánují, že by mohlo sloužit pro firemní akce. Nicméně
jedna část na Dvoračce dozná výrazné úpravy. Vel-

Pivo Dvoračka
a speciály od Budvaru
Zmodernizování se dočká i bar, kde si na čepu
vyberete z pěti piv. Noví nájemci Dvoračky se rozhodli jít neotřelou cestou ve zdejším regionu a vsadili na pivo z národního pivovaru Budvar. To má
pověst, že je sladké a způsobuje bolehlav, jenomže
tohle podle Svobody už dávno není pravda. Sládci
vymysleli nové receptury a Budvar, který je národním pivovarem a exportuje do 80 zemí světa, se
nyní dělá i hořký. „Navíc bych chtěl zdůraznit, že
my u nás chceme Budvar Kroužek, což je speciál,
do kterého se přidávají živé kvasnice, které tam jakoby kroužkují, a pivo tím získává nezaměnitelnou
chuť,“ přiblížil. A ještě dodal, že pivo je výjimečné
i tím, že je k dostání pouze v desítkách hospod po
republice a jen točené. V obchodě ho neseženete.
Desítka, jedenáctka, Budvar 33, tmavý Budvar,
vždy nějaký speciál…, ale dá se očekávat, že Dvoračka bude mít jiného favorita. Číslo 1 bude pivo
Dvoračka. Co taky jiného, že? Tahle skvělá nefiltrovaná jedenáctka je svou hořkostí podobná plzeňskému Prazdroji. Autorem receptury je Pavel
Palouš, který je mistrem ve svém oboru. Za poslední dva roky je považován za jednoho z nejlepších
českých sládků minipivovarů. „Jsem rád, že nové

pivo si za tak krátkou dobu našlo v Trutnově už
své příznivce,“ prohlásil Leoš Svoboda. „Tady se
všude čepuje Krakonoš, takže na něj si můžete zajít kamkoliv. My ovšem nechceme být jako všichni
ostatní, chceme být jiní,“ podal vzápětí vysvětlení,
proč na čepu chybí zástupce místní značky. A podobné smýšlení má také při pohledu do kuchyně.

Klasická i trochu jiná kuchyně
Restaurace Dvoračka kromě tradičních akcí jako
zabíjačky, čarodějnice, svatomartinské hody, které
mají v gastronomickém kalendáři svoje místo, chce
bourat mantinely i nezvyklými událostmi. S manželkou si umí představit, že pozvou i jiného šéfkuchaře a hosté ochutnají meníčko od špičky české
gastronomie, což se v Trutnově prý zatím také často nedělo. A bude to s výkladem. Anebo přicestuje
sládek, narazí sudy a poví něco o pivu. Plánují degustace vín, tematické večery a různé ochutnávky.
Jako základ však chtějí obnovit klasická obědová
meníčka. Ta musí splňovat kritéria, že budou rychlá, poctivá, chutná a cenově dostupná. Naopak večer se kuchyně přepne do „honosnějšího“ režimu
a servírovat se budou pokrmy, s nimiž si kuchaři
na talíři vyhrají. „Nechci přímo hovořit o zážitkové kuchyni, ale třeba pstruh z Petříkovic nebo kus
masa od nějakého místního farmáře určitě uspokojí
chuťové buňky,“ naznačil Svoboda. Výběr bude
z osmi až deseti jídel maximálně, která se po měsíci
změní. „Uvidíme, jak se to podaří rozjet, protože
gastronomie se celkově mění, jak v ní chybějí lidé.
Naštěstí my personál i šéfkuchaře máme, ale doba,
že střídáte dvě party, už se podle mě nevrátí,“ nechal se slyšet tento muž. I z tohoto důvodu by chtěl
vybudovat z Dvoračky rodinný podnik.
Dobrá zpráva pro štamgasty je například ta, že
hodlá zachovat takzvané Pivní pondělí, na které si lidé zvykli. „Původně jsme chtěli mít zavřeno, protože v pondělí bývá všeobecně slabší kšeft
v hospodách, takže ten nápad se mi líbí a snad
lidi přitáhne. Pondělky zůstanou pivní,“ usmál se.
A kdy se Dvoračka otevře veřejnosti? „Mysleli jsme
si, že to bude postupovat rychleji. Dodavatelé ale
dnes nemají ani dost materiálu, aby vyrobili nerezový nábytek. Rádi bychom otevřeli na konci října a každopádně na svatomartinské huse si u nás
už určitě pochutnáte,“ řekl na závěr. Je otázka, jak
moc rekonstrukce zasáhne do aktuálního provozu,
možná bude při ní otevřeno jen o víkendech.
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KDYŽ SE ŘEKNE PROFESE

ZPA Smart Energy: špičkové
inovativní produkty a služby
Společnost ZPA Smart Energy a. s., která sídlí v Trutnově, je největší český výrobce elektroměrů, hromadného
dálkového ovládání a moderních měřicích systémů. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti, neboť vznikla již v roce
1958, a aplikuje moderní poznatky – ve vývojových pracovištích pracuje téměř čtvrtina kmenových zaměstnanců. Mezi nejčastěji poptávané profese v této firmě patří programátoři, testeři a konstruktéři. Uplatnění
najdou technicky vzdělaní lidé, středoškoláci i vysokoškoláci. Firma proto spolupracuje i se školami a zaměstnancům nabízí perspektivní uplatnění v dynamicky se rozvíjející společnosti, přístup k moderním technologiím,
zajímavé finanční ohodnocení a řadu zaměstnaneckých výhod.
V ZPA Smart Energy, mezi jejíž zákazníky patří
přední energetické společnosti, nacházejí uplatnění
zejména technicky vzdělaní lidé. Například konstruktéři mají na starost zpracování kompletních
návrhů výrobků tak, aby splňovaly všechny nutné
parametry a požadavky. „Tato pozice je pro potenciální kolegy hodně zajímavá, protože jde o tvůrčí
práci. Virtuálně tvoří design výrobku, který nako20 komerční sdělení

nec vidí v reálné podobě,“ konstatuje Jana Křemenská, vedoucí personálního oddělení společnosti
ZPA Smart Energy.
V této společnosti mimo jiné pracují také testeři.
Ideálně jde o absolventa střední průmyslové školy. Zajišťuje, aby vyvinutý elektroměr prošel všemi testy, které jsou nutné k tomu, aby mohl být

uveden do provozu. Tato pozice je vhodná pro absolventy průmyslovek, znalost elektrotechniky je
základ. „Tester má zajímavou a různorodou práci.
Zpravidla jde u nás o startovací pozici. Postupně
mají šanci ve firmě profesně růst. Mohou postoupit například na pozici produktového manažera,
který se stará o portfolio produktů,“ popisuje Jana
Křemenská. Doplňuje, že žádaní jsou také šikovní
programátoři.

Mezi benefity, které firma nabízí, patří například
pět týdnů dovolené, stravenky, penzijní připojištění, příspěvky na tábory pro děti, příspěvky na
masáže, na sport, na rehabilitace atd. Firma pořádá
různé akce pro zaměstnance, ale i charitativní projekt „ZPA pomáhá sportem“. Ve společnosti ZPA
Smart Energy je velmi nízká fluktuace. Zaměstnanci jsou ve firmě dlouhodobě, což svědčí o tom, že se
jim ve firmě líbí.

A proč pracovat právě ve společnosti ZPA Smart
Energy? „Hlavně proto, že u nás vyvíjíme a dodáváme špičkové inovativní produkty a služby. Zakládáme si na tom, že jsme firmou rodinného typu.
Je nás necelých 200, což je hodně velká rodina, ale
ne velký korporát. Snažíme se o to, aby se u nás
kolegové cítili dobře. Mají pro práci vhodné podmínky a samozřejmě odpovídající mzdu a systém
benefitů,“ říká Jana Křemenská. Výhodou firmy je
i její umístění v samotném centru Trutnova. Některé firmy v tomto městě jsou dále od centra, což také
může hrát při rozhodování o volbě zaměstnavatele
roli. Zaměstnanci, u nichž to povaha práce dovoluje, mohou občasně pracovat i z domova.

Podrobnější údaje o firmě najdete na webových
stránkách www.zpa.cz.

Komenského 821, 541 01 Trutnov
E-mail: zpa@zpa.cz
Tel.: +420 499 907 111 | Fax.: +420 499 907 497
www.zpa.cz
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DIVADELNÍ
PŘEDPLATNÉ

UFFO nabízí i pro sezónu
2021/2022 divadelní předplatné
ve čtyřech skupinách

www.uffo.cz

ČINOHERNÍ
DIVADLO A
o
Smrt obchodníh
ího
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29. 9.
Malina Brothers

16. 10.
Calin & STEIN27

ČINOHERNÍ
DIVADLO B
Líbánky
na Jadranu

Gazdina
roba

NOVÉ
DIVADLO

DIVADLO
A HUDBA

Soukromé
rozhovory

Zájemci o předplatné si mohou zakoupit
abonentky v Inforecepci UFFO až do 10. září.

www.uffo.cz

2. 11.
Marien

30. 9.
Rudy
Linka

5. 11.

Tata Bojs

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

O 11 poslaneckých
křesel se utká
17 stran a hnutí
Čtyři roky utekly jako voda a za několik týdnů – přesně v pátek a sobotu 8. a 9. října – proběhnou v České republice volby do Poslanecké
sněmovny. Stejně jako ty předešlé anebo předpředešlé jsou médii,
politology, ale i samotnými stranami označované za zlomové, klíčové
či zásadní pro budoucnost České republiky. Podívejme se nyní na ně
optikou Královéhradeckého kraje.

Bolístky kraje
Horká fáze kampaně jednotlivých stran se teprve rozeběhne a v ten okamžik budou taseny
hlavní volební trumfy. Nicméně už nyní jsou
známa hlavní témata, která nebudou chybět
v programech subjektů, které pomýšlejí nejen na poslanecká křesla, ale i posty ve vládní
Strakově akademii. Z již dosud publikovaných vyjádření a programových nástřelů je
patrné, že se jako stěžejní budou skloňovat neduhy a bolístky jako špatný stav silnic, chybějící obchvaty měst a nedokončené dálnice D11
a D35. Vedle toho lídři kandidátek za problém
označují i nedostatek lékařů a zdravotnického
personálu v kraji, chybějící dostupné bydlení
pro seniory a mladé rodiny či nedostatek míst
v zařízeních sociálních služeb.

JIŘÍ ŠTEFEK

ŠÍ VÝÝÝBĚR
OPRAVDU NEJVĚT
Skladem více jak

120 variant těch
nejlepších rumů
z celého světa
za ty nejlepší ceny

Nejen obchodníkům,
ale i široké veřejnosti

najdete nás zde: Horská 30, Trutnov

Více také na

Nyní už je jasné, že se o hlasy necelých 440 tisíc voličů v tomto
regionu utká celkem 17 politických stran, hnutí či koalic. Nechybí
mezi nimi například vládní strany ANO 2011 a ČSSD nebo KSČM,
která tolerovala menšinovou vládu premiéra Andreje Babiše, ale
i opoziční koalice SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) a Piráti +
Starostové nebo pak také SPD, Trikolóra, Přísaha, Strana zelených
a další strany a hnutí. V čele jednotlivých volebních subjektů je
pak možné najít známé, zkušené a politikou protřelé tváře jako
Ivana Adamce (SPOLU), Kláru Dostálovou (ANO 2011), Jana Birkeho (ČSSD), Martina Jiránka (Piráti + STAN), Zdeňka Ondráčka
(KSČM) či Vladimíru Lesenskou (SPD), ale i kandidáty, kteří jdou
do volebního zápolení o křesla v Poslanecké sněmovně poprvé.

Konec diskriminace
Přestože se o hlasy voličů Královéhradeckého kraje uchází hned
17 subjektů, úspěšní kandidáti si mezi sebe rozdělí „jen“ 11 poslaneckých křesel. Letošní volby se také uskuteční podle nového volebního zákona, který oproti minulosti již nezvýhodňuje
velké strany na úkor stran a hnutí s menším volebním ziskem
hlasů. Například před čtyřmi roky hnutí ANO 2011, které v Královéhradeckém kraji zvítězilo, obdrželo 88 551 hlasů (31,77%)
a získalo pět poslaneckých křesel. Ale naopak Občanská demokratická strana, která byla na podzim roku 2017 druhá v pořadí,
získala 32 242 hlasů (11,56%), ale jen jeden poslanecký mandát.
V letošním roce už zřejmě budou výsledky v kraji o poznání
vyrovnanější, a to vzhledem k existenci dvou volebních koalic
složených z opozičních stran. Hovoří tak všechny předvolební průzkumy mapující volební preference jednotlivých stran.
A navíc spojování stran se právě v Královéhradeckém kraji významně projevilo i na výsledku v loňských krajských volbách.
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PŘEHLED KANDIDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Aliance národních sil, Aliance pro
budoucnost, ANO 2011, ČSSD, Hnutí
Prameny, koalice Pirátů a STAN, Koruna
Česká, KSČM, Otevřeme Česko normálnímu životu, Přísaha, SPOLU (ODS,
KDU-ČSL, TOP 09), Strana zelených,
Svoboda a přímá demokracie (SPD), Švýcarská demokracie, Trikolóra Svobodní
Soukromníci, Urza.cz, VOLNÝ blok.
Zatímco jednotlivé subjekty budou prezentovat své plány a recepty pro náš kraj, velká část
voličů se stejně rozhoduje podle celostátních
témat a podle aktuální, ekonomické a společenské situace. Velkou neznámou je covid
a zda se na podzim nevrátí obdobná opatření
jako v loňském roce. Ale toto je dosud věštění
z křišťálové koule. V sobotu 9. října ve 14 hodin se uzavřou volební místnosti a bude jasno.
Bude jasno v tom, kdo prohrál a kdo vyhrál
a kdo sestaví vládu. Jasno bude i v tom, které
své zástupce pošlou občané Královéhradeckého kraje do Sněmovní ulice na pražské Malé
Straně. Třeba právě složení královéhradecké „jedenáctky“ bude oním pomyslným jazýčkem na vahách. Kdo ví…
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www.pratr.cz

RETROVÝLET

PAVEL CAJTHAML,
FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Škodovácká stopětka, německý Wartburg a sovětská Volha. Tři vozy typické pro východní Evropu před
rokem 1989. Auta bez klimatizace, navigace, tempomatu či ABS. Říkáte si, těmi už dnes asi sotva někdo
jezdí. Divte se, jezdí! A nejen na nákup do obchodu za
rohem, ale dokonce na dovolenou k moři. Konkrétně do Bulharska, na nejjižnější stranu až k tureckým
hranicím. Tam a zpátky je to 4500 kilometrů.
Sedmička nadšenců z Trutnova se socialistickými
vozy vydala na cestu na konci července. Nebyla
překážka, která by je mohla zastavit. „Když se to
zvládlo před čtyřiceti lety, když se to dalo vydržet
dřív, dá se to ve starých autech zvládnout i dnes,“
řekl řidič Wartburgu z roku 1978 Michal Puš.

Většina lidí už zapomněla, jak dřív mnoho motoristů provádělo údržbu a opravy aut doma.
Nadšence přesně taková příprava na cestu čekala.
„Nemuseli jsme ale dělat speciální úpravy. Stačilo
jen rozdělat, vyčistit, promazat,“ připomněl šofér
škodovky z roku 1981 Richard Puš. Přesto se jim
nevyhnuly drobné poruchy. Škodovce upadl šroub
z výfuku. U Volhy z roku 1977, kterou řídil Dan
Bouma, zlobil posilovač brzd. Přetlakoval se a kously se mu brzdy na dálnici. Ani Wartburg nebyl
úplně v klidu. Při sjíždění rumunské hory Fagaraš
musel chladit brzdy. „Dole pod kopcem jsme je dokonce museli odvzdušnit, přehřály se a vytvořil se
mi v nich vzduch,“ přiznal Michal Puš.
Jinak ale retro auta vydržela. Cestou do nich nadšenci tankovali zhruba 13krát. Volha měla spotřebu mezi deseti až dvanácti litry na sto kilometrů.
„S větší spotřebou jsme počítali, takže nás to ne26

VraŤme
zemi
budoucnost

překvapilo,“ prohlásil Dan Bouma. S partnerkami
si šoféři starých aut užili příjemnou dovolenou.
„Krásné přejezdy, nádherná příroda, hlavně v Albánii. Možná to chtělo trochu víc času,“ ocenil Dan
Bouma. Sedmnáctidenní dovolenou by si radši
o pět dnů protáhli.
Při návratu do Trutnova vyšlo najevo, že partnerky
šoférů se k řízení retro aut vůbec nedostaly. „Moje
přítelkyně ani nechtěla, bojí se řazení pod volantem,“ prozradil Michal Puš z Wartburgu. „Šoférům
s esuvéčky dělalo velké potíže udržet se ve svém
pruhu. Bylo běžné, že byli metr v našem pruhu,
a pak se vejít do našeho pruhu se širokou Volhou
byl oříšek. Takže za těchto podmínek jsme to drahým polovičkám nesvěřili. Ony by to možná ani
nechtěly,“ prohlásil Dan Bouma. Pro otce a syna
Pušovy to nebyl první retro výlet. Před dvěma lety
na motocyklech Pionýr vyrazili do Řecka. „Chtěli
jsme dokázat, že Jawa 50 je spolehlivá motorka, se
kterou se dá dojet hodně daleko,“ připomněl Richard Puš. Tehdy měli denní průměr 300 ujetých
kilometrů. Už nyní plánují, co podniknou příští
léto. „Vezmeme pionýry a vyrazíme na Korsiku.“

Martin Jiránek

Lídr krajské kandidátky, poslanec

Vít Rakušan
Předseda STAN

Zadavatel I Zpracovatel: Piráti a Starostové

Do Bulharska wartburgem,
volhou a stopětkou

RETROVÝLET

25. ŠARMANTNÍ
OSOBNOST
Úterý 19. října 2021 od 19 hodin
Kongresové centrum Aldis Hradec Králové

Nominováni byli:

Hana Zagorová | Jan Přeučil
Jitka Molavcová | Jan Rosák
Halina Pawlowská | Jiří Grygar
Petra Černocká | David Vávra
Daniel Stach | Jaroslav Plesl
Vystoupí:

Rozhlasový Big Band
Gustava Broma se sólisty
Jiří Suchý | Eva Hrušková
Jan Přeučil | Pavel Šporcl a další
Moderují:

Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura

vstup: 300 Kč | předprodej: www.hkpoint.cz
info: www.sarmantniosobnost.cz
Partneři

Spolupořadatelé

Nadšenci v socialistických autech jeli na dovolenou do Bulharska.
Foto: Miloš Šálek a Michal Puš

YOGFEST HOR

Vrátit lidem radost z pohybu
Po velmi zdařilé premiéře v roce 2019 musely pořadatelky jógového festivalu v Trutnově – YogFest Hor
– druhý ročník zrušit kvůli koronaviru pár dní před
konáním. Ilona Limberská a Veronika Tomko však milují výzvy a spojuje je láska k józe, a tak naplánovaly
setkání na podložkách v Uffu i pro letošní rok, v sobotu 18. září. „Vnímáme potřebu vrátit lidem radost,
radost z pohybu,“ tvrdí v úvodu našeho rozhovoru
Ilona Limberská.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: PAVLÍNA MARTIN

Ilčo, co sis vytyčila za cíl, že bys chtěla změnit po
zkušenostech s prvním ročníkem?
Asi bych to nenazvala potřebou něco změnit. První
ročník byl kvalitní, o to náročnější je udržet laťku.
Cílem a snahou bylo sestavit program tak, aby reflektoval souvislosti s pandemií. Máme za sebou
období pravidel, co smíme, nesmíme a musíme.
A to se podepsalo na omezení pohybu, nálady,
psychice a radosti ze života celkově. Vnímám, že
je potřeba návratu na začátek – k jednoduchému,
ale zdravému pohybu a tento návrat je ten vyšší
stupeň jógy.
Co jogínky a jogíny na letošním festivalu čeká?
Opět široká škála lekcí, kde si můžou účastníci
vyzkoušet různé styly a třeba si najít „ten svůj“.
V nabídce je například hatha jóga s Láďou Lebedou, který praktikuje jógu 40 let, nemá Facebook
ani Instagram a jógou prostě žije. Jeho přednášku
a lekci doporučuji úplným začátečníkům. Každá
lekce v programu nabídne možnost ponořit se do
vlastního nitra, zažít stav uklidnění a relaxace. Ať
už vyzkoušíte tichou jin jógu s Veronikou Carmanovou, pulsující čakra jógu s Bárou Hu, energickou
a zpívající Markétu Faustovou, či s důrazem na
dech prana jógu s Kateřinou Novákovou.
A je něco, na co bys z letošního programu chtěla speciálně upozornit?

Těžká otázka. Nejradši bych vyzdvihla každou
lekci zvlášť. Ale přeci jen doporučuji workshop
Iyengar jóga v postcovidové době a čakra jógu
s Bárou Hu a v neposlední řadě poslední bod
programu, koncert slovenského instrumentalisty,
který si říká Maok.
Které příběhy a přednášky se letos budou odehrávat
v přednáškovém sálu?
Jak už jsem zmínila, zajímavá bude přednáška
s Láďou o meditaci a zklidnění. Výborná Andrejka Žilková pohovoří o mindfulness. Možná už
víme něco o všímavosti, ale ještě celkem nechápeme, co to je a jaké benefity nám to může do života přinést. No, a workshopy s Bárou Hu bývají
vyprodané vždy a všude. Bára je výjimečná osobnost. Na přednášky lze zajít zvlášť, odděleně od
festivalu. Návštěvníci festivalu mají workshopy
a přednášky v rámci vstupenky.
Musela jsi v souvislosti s covidem řešit nějaká
opatření?
Řídíme se platnými předpisy. Návštěvníci se musí
při příchodu prokázat splněním jedné z podmínek,
za kterých se dnes může chodit na akce. Podrobně rozepsané je to na webových stránkách www.
yogfesthor.cz. Kapacita festivalu může být zcela
naplněna, v našem případě je to 160 míst v hlavním sále a 60 míst v přednáškovém sále. Cvičení
probíhá bez roušek. Občerstvení během festivalu je
v samostatném prostoru.
Čím se YogFest Hor odlišuje od ostatních festivalů?
Žádný festival nestřeží Krakonoš. (smích) Dále všudypřítomnou radostí, krásným prostředním Uffa,
rodinnou atmosférou. Nejdůležitější složkou ale
bude vždy láska k tomu, co děláme. Snaha vyvolat
emoce a důvěru. To se u prvního ročníku povedlo.
V dnešním světě negativního prostředí je to potřeba. Myslím, že každý, kdo něco pořádá a podniká,
jde stejným směrem.
31

pátek 17. září:

FESTIVALOVÁ SLAVNOST

Rýbrcoul
se setká
s Krakonošem

Pojďte s námi
oslavovat!
Janské Lázně, areál dětské léčebny Vesna
10.00 Slavnostní zahájení
11.00–14.00 Jízdy vláčkem
Vesna – Lanovka a zpět
14.30–15.30 Mína & Band
16.00–17.00 ThoM arTway
17.15 Vložení vzkazů dětí pro
budoucí generace do časové
schránky
17.30 Posvěcení pamětní desky
17.45 Uložení pamětní desky
D Celodenní zábava pro děti
O Prohlídky dětské léčebny Vesna
po celý den
S Procedury pro děti na zkoušku
V Televize V1
P Občerstvení po celý den a mnoho
dalšího!
A Moderátor – Pavla Pilařová
(Změna programu vyhrazena)

Výtěžek z akce
bude věnován
dětské léčebně
Vesna

První říjnový víkend bude v Trutnově patřit již čtvrtému
ročníku festivalů Rýbrcoul a Otevřené hospody. Jako
obvykle je program rozdělen do dvou částí, z nichž ta
odpolední je určena (nejen) rodinám s dětmi.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: ARCHIV RÝBRCOULA

Krakonoš a Rýbrcoul,
oživlé bytosti a příběhy
Koronavirus letos opět zkomplikoval náš každodenní život včetně pořádání kulturních akcí. Spřátelené spolky Trutnov – město draka a Rýbrcoul –
duch hor se proto rozhodly na podzim opět spojit
síly a propojit dvě akce v jednu. Loňský společný
záměr se nakonec neuskutečnil.

V sobotu 2. října se můžete těšit jak na každoroční slavnost Sundávání draka, tak na festival Rýbrcoul – duch hor. Program vás letos od 13 hodin
zavede na různá místa v Trutnově, kde se setkáte
s historickými, mystickými a mýtickými bytostmi
a jejich příběhy. „Navštívíte peklo, zatančíte si s vílami, Trautenberk vás pozve do hospody, potkáte
loupežníky, zahrajete si hry s permoníky, hejkaly,
nebo budete svědky ‚operace‘ v polním lazaretu,“
prozrazuje předseda spolku Rýbrcoul – duch hor
Jan Duduš.

Jednotlivé vstupy připravuje ve spolupráci s ochotnickými a tanečními soubory z Trutnova, Úpice,
Svobody a taky z Hrobu. Nebojte, nejedná se o návštěvu zombie, ale o Divadlo V Pytli. „Každé divadlo svůj vstup podá po svém a my se moc těšíme na
výsledek,“ říká a vysvětluje, že trasu nebude nutné
procházet v předem stanoveném pořadí a klidně si
můžete vybrat jen některá ze stanovišť. Jednotlivá
vystoupení se budou několikrát opakovat. Přesný
časový harmonogram bude zveřejněn v půlce září.
Vrcholem odpoledního programu bude v 16.30 hodin setkání Rýbrcoula a Krakonoše na hlavní scéně
u Uffa. Jste zvědaví, co si ti dva budou povídat?
Budou se hádat? Budou se vzájemně štengrovat?
Znají se vůbec? Domluví se? Během dne budou
u Uffa probíhat také hudební produkce a samozřejmě nebude chybět občerstvení.

Otevřené hospody:
20 scén, desítky kapel
Těšíte se na již 4. ročník Otevřených hospod? Chodit od lokálu k lokálu, poslouchat hudbu a potkávat lidi je prostě boží. Město opět ožije hudbou
rozličných žánrů a tónů a o zábavu nebude nouze.
„V předešlých ročnících se nám podařilo dosáhnout našeho cíle, tedy oživit město a skrze hudbu
představovat hospody a naopak,“ hlásí Jan Duduš.
Kdo již festival zažil, může potvrdit, že během něj
panuje radost, veselí a přátelská atmosféra.
Projekt vznikl na podporu muziky, hospod, restaurací a kaváren. „Inspirovali jsme se podobnými festivaly v zahraničí a přemýšleli, jak městský
festival udělat i v Trutnově. Nakonec jsme přišli
s formátem, že produkce jsou zdarma a o náklady
se dělí provozovny a náš spolek s přispěním podporovatelů, většinou malých firem a podnikatelů,“
doplňuje Duduš a děkuje všem podporovatelům
včetně města Trutnova.
Snahou organizátorů je, aby ambiciózní projekt vykazoval kulturní progres a neustále svým výčtem
kapel a programem příjemně překvapoval. I letos
tedy přichází s novinkami. Těšit se můžete na: koncerty v 17 lokálech a na třech venkovních scénách,
odpolední scény, mladou scénu, scény na Kryblici a Zelené louce, hlavní program již od 17 hodin,
hosty z Polska, průvod bubeníků městem – Tam
Tam Batucada zahájí festival Otevřené hospody.

www.janskelazne.com
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HANA ŠLECHTOVÁ

Sama sebe obdivuju, že jsem
to zvládla, říká česká sestra
Před lety pracovala jako diplomovaná zdravotní
sestra na špičkovém oddělení motolské nemocnice.
Dnes působí v Saudské Arábii. Na Královské klinice ve
městě Džidda se stará o pacienty na transplantačním oddělení. „Děsně mě to chytlo,“ prozrazuje Hana
Šlechtová (27) dojmy z tak trochu jiného zdravotnicví.

Jak vás napadlo pracovat právě v Saudské Arábii?
Už během studií vyšší odborné školy jsem se snažila mít co nejvíc praxe v zahraničí. Tady mi myšlenku vnukla jedna sestřička, která v Saudské Arábii
pracovala a měla u nás o tom přednášku. Časem
jsem dospěla k názoru, že tam chci taky.

Divím se, že vás to neodradilo.
Občas jsem u toho pěkně nadávala. Už to vypadalo, že je vše vyřízené a pojedu, a najednou si
Arabové vymysleli něco dalšího. Takže jsem se
na to někdy chtěla i vykašlat. Například když po
mně chtěli, abych zhubnula osm kilo. Pak jsem si
ale řekla, že to není nic, co by mi ublížilo, vrhla se
do toho a shodila ještě o něco víc. A pak jsem tam
konečně odjela.
Oni vám dali jako podmínku zhubnout? To by si asi
v Čechách nikdo nedovolil…
Tady v Čechách by to bylo naprosto nepřijatelné.
Jenže tam je to běžné. Nemocnice přijímají personál jen do určitého body mass indexu (indexu
tělesné hmotnosti).
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Pojďme, prosím, k těm rozdílům!
Neředíme v Saudské Arábii léky, které jsou určené
k aplikaci rovnou do žíly. Tady je zvykem mít je
všechny na oddělení. Sestra si je ředí sama, může
je hned podat pacientovi. Tam ředí léky speciálně
vyškolení pracovníci ve speciální lékárně. Sama si
tam nemůžu naředit ani sirup. Naopak tabletky
nám pro pacienty vydává speciální mašina, bylo to
náročné zvyknout si na jiný systém…
Co náboženství?
Islám tam ovlivňuje všechno včetně zdravotnictví.
Klade se také mnohem větší důraz na intimitu těla.
Když vstupují k pacientce na pokoj lékaři – muži,
tak ji musím nejdřív upozornit, že tam jde muž, aby
měla čas se zahalit, pokud chce. Až se zahalí, teprve potom k ní můžou lékaři. Když se tamní lidé
chtějí modlit, což dělají třeba pětkrát denně, tak se

PAVEL CAJTHAML, FOTO: ARCHIV HANY ŠLECHTOVÉ

Bylo snadné se tam dostat?
No, trvalo mi to čtyři roky. Odvíjelo se to od požadavků nemocnic, které mají na uchazeče o práci.
Musela jsme mít například minimální délku praxe
dva roky. Teprve pak jsem se mohla začít účastnit
pracovních pohovorů. Pochopitelně jsem musela
pilovat angličtinu a udělat si zkoušku Saudi Cancel Exam. Bez ní není možné vykonávat v Saudské
Arábii práci zdravotní sestry. Musela jsem se také
účastnit kurzů interkulturní přípravy, nebo dokonce psát test z islámu.

Čím se liší jejich zdravotnictví od našeho?
Úplně vším. Je to něco neskutečného. Sama sebe
obdivuju, že jsem to vydržela. První tři měsíce, zaučovací doba byla nejtěžším obdobím mého života.

Proč? Aby byl personál v dobré fyzické kondici?
Asi. Když jsem tam přijela, tak mi muž, který tam
byl v pozici hlavní sestry, hned po přivítání řekl, že
mám ještě víc zhubnout, že mi dává tři měsíce a že
chce vidět výsledky. Takhle zhurta na mě vystoupil, tak drsné bylo moje přivítání v Saudské Arábii.
Ale já tam nejela s tím, že to bude jednoduché.
Proč jste chtěla pracovat právě v Saudské Arábii?
Budu upřímná, byly to peníze. Hledala jsem takové
zahraničí, ze kterého vytřískám nejvíc. V Saudské
Arábii dávají peněz nejvíc. Na svém blogu uvádím
i konkrétní čísla. Zdravotní sestra tam bere třikrát
víc než tady. Tam se mzdy skoro nedaní. Moje poslední výplata před dovolenou byla asi 120 tisíc korun. Nemocnice nám navíc hradí téměř všechno od
ubytování přes dopravu do práce až po počáteční
a závěrečnou letenku.

prostě modlí. Nezajímá je, že potřebuju pomoct
s infuzí nebo podat nějaký lék. Teprve až se domodlí, potom můžou něco dělat.
Stal se vám tam nějaký trapas?
Jedno faux pas jsem měla. Při vstupní prohlídce
mě poslali na rentgen. Já se svlékla, jako je zvykem
u nás Česku. Ten muž, co u toho byl, z toho ale měl
málem záchvat. Oni se totiž rentgenují v šatech.
Pak jsem si jen říkala, proč se tady u toho u nás musíme svlékat, když to jinde jde i bez toho.
Překvapilo vás něco?
Přestože je tam dost peněz, často si musím shánět
základní pomůcky, třeba jehlu na odběr krve. Nechápu, že ty pomůcky někdy nejsou. Půjčujeme si
je pak z jiných oddělení.
Kde přesně sloužíte?
Ze tří možností, které mi dali na začátku, jsem si
vybrala Renal Transplat United. Je to transplantační jednotka. Já tam přijímám pacienty po transplantaci ledvin. Je to moc hezká práce.

HANA ŠLECHTOVÁ

Máte si s kým a o čem povídat?
Jsem tam součástí multikulturního týmu, lidí ze
všech koutů světa, převažují Indky a Filipínky.
Jsou tam i Rusky, Američanky, Irky. Mezi sestřičkami jsem u nás na oddělení jediná holka z Evropy.
O to víc mě fascinuje, že jim to tam funguje.
Jak na vás působí tamní lékaři?
Jsou příjemní. Hned na začátku se mi představili
a zapamatovali si moje jméno. V Motole to některým lékařům trvalo půl roku. Přijde mi, že v Česku
si sestra musí zasloužit, aby ji lékař vnímal.
A co vztah sester s arabskými pacienty?
Je to podobné jako jinde na světě. Jsou pacienti
vděční i nevděční. Všimla jsem si, že si mě a evropského zdravotnictví cení víc než třeba filipínského,
což mi teda vadí. Takový přístup nemám ráda.
Jsou peníze jediný důvod, proč jste v Saudské Arábii?
Ne. Chtěla jsem taky zlepšit angličtinu a naučit se
arabštinu, protože bych jednou chtěla k Lékařům
bez hranic. U nich je totiž kromě angličtiny podmínkou ještě francouzština nebo arabština.
Jak dlouho v Džiddě vydržíte?
Podepsala jsem kontrakt na dva roky, jeden mám
za sebou. Ale už nyní přemýšlím nad třetím rokem.
A co potom?
V Saudské Arábii mě doslova chytly transplantace
ledvin. Koukala jsem, že v IKEMu máme jednotku,
která funguje stejně. Mohla bych se uchytit třeba
tam. Lékaři bez hranic mají dohodu s nemocnicemi, že si vždy někoho půjčí a ten nemusí dávat výpověď. To je můj plán…
Má tam sestra vyšší kompetence než u nás?
Všichni mi před odletem tvrdili, že to tam tak je,

ale já si to nemyslím. Mají tam řadu speciálně vycvičených pracovníků, kteří jediní smí dělat určitě
výkony. A já je nesmím provádět jen proto, že jsem
na jiném oddělení. Přitom to umím od nás z Čech.
Co řešíte s kolegyněmi u kávy nebo cigárka?
Pořád se jich na něco ptám. Fascinují mě především
ty jejich domluvené sňatky. Dokonce na to mají
agenty a mobilní aplikace.
Proč o tom všem píšete blog?
U mě to funguje jako terapie sdílením. Práce
v nemocnici není nic jednoduchého, a když to
můžu sdílet s dalšími lidmi, tak mi to pomáhá.
Blog se jmenuje Nejsem jen sestra. Je to myšlenka, kterou chci šířit dál. Souvisí to s prestiží našeho povolání. V Čechách lidé řeknou: Aha, ona
je jenom sestra. To chci změnit. Když lidé uvidí,
nebo si přečtou, čeho všeho může sestra dosáhnout, může se to změnit.

HANA ŠLECHTOVÁ
· pochází z Úpice
· po gymnáziu vystudovala obor diplomovaná
všeobecná sestra na Vyšší odborné škole
zdravotnické a Střední zdravotnické škole
v Trutnově
· povinném praxe absolvovala mimo jiné
v Anglii a Německu
· pracovala na metabolické jednotce interní
kliniky Fakultní nemocnice v Motole
· nyní působí na Královské klinice ve městě
Džidda v Saudské Arábii
· píše blog Nejsem jenom sestra

MSV VÝTAHY

PROMĚNY TRUTNOVA

Výtahy i pro čtyřpodlažní domy.
Se zaplacením pomůže dotace
Podle zákona musejí mít výtahy domy od pěti podlaží. Ale šlapat do třetího nebo čtvrtého patra není žádný
med, a to zejména pro starší obyvatele nebo rodiny s malými dětmi. I proto existuje dotace pro čtyřpodlažní
domy, které mohou bytová družstva a společenství vlastníků jednotek využít na stavbu výtahů. Firma MSV
Výtahy a. s. Hradec Králové dokáže pomoci s jejím získáním a stavbu navíc naplánuje i provede.
„Výtah není módní doplněk domu, ale výrazně
zjednodušuje život jeho obyvatelům. I lidé v prvním patře potřebují čas od času něco odstěhovat,
jezdí na chaty a vozí hodně věcí. Naše zkušenost
je jasná, výtah opravdu využije každý,“ říká ředitel společnosti MSV Výtahy a. s. Hradec Králové
Pavel Větvička.
V mnoha čtyřpodlažních domech nejsou výtahy
i přes to, že by je lidé ocenili. Proč tomu tak je?
Právě zkušenosti vlastníků bytů ve čtyřpodlažních
domech nás přiměly zamyslet se nad otázkou, co
vlastně brání vybudování výtahů v těchto nemovitostech. Dospěli jsme k závěru, že pokud to dovoluje dispoziční řešení domu, nejsou žádné další
překážky, které by bránily stavbě plnohodnotného
výtahu se strojovnou umístěnou pod ramenem
schodiště. V březnu 2016 naše firma k velké spokojenosti zdejších obyvatel postavila tyto první tři
výtahy TOV 350 s rychlostí 0,7 m/s do čtyřpodlažního domu v Rychnově nad Kněžnou. Do dnešního dne jsme vybudovali již více než 200 čtyřpodlažních výtahů.
Na vybudování výtahů ve čtyřpodlažních domech
jsou vypsané dotace. Pomůže firma MSV Výtahy
s jejich získáním?
V současné době jsou dotace vypsané a my jsme
schopni poskytnout spolupráci s firmou, která administraci dotací umí a na základě dodaných podkladů od klientů pomůže s jejím získáním. Pokud
jde všechno, jak má, jsme schopni v průběhu několika měsíců se stavbou začít. Pro získání dotace
vytváříme technickou část dokumentace.
Jak potom probíhá celá stavba?
Prvním krokem je návštěva kvalifikovaného pracovníka z naší firmy, který zákazníkovi představí
možnosti, jak výtah udělat. Stačí metrová proluka ve schodišti a už je možné výtah instalovat.
38 komerční sdělení

Vzhledem k tomu, že jsme výrobcem výtahů, dokážeme je domům „ušít na míru“. Projekt vytváří
nezávislý projektant na základě našich podkladů
a my potom žádáme o stavební povolení. Máme
zkušenost s tím, že i lidé v prvních patrech výtahy
vítají – zvlášť pokud mají malé děti nebo problémy
s pohybem.

PROGRAM BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu
odstraněním bariér při vstupu do domu a do
výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické
předpoklady.

Martin Čáp – vedoucí obchodního oddělení
Tel.: 604 645 562 | E-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz
www.msv-vytahy.cz

Centrum
Debrného
ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Na snímku pořízeném v srpnu 1952 je zachycen střed někdejší obce Debrné, která
se po druhé světové válce postupně vylidňovala. V roce 1949 měla 154 obyvatel,
zatímco roku 1958 již jen 96. Přesto tu ještě
v druhé polovině padesátých let 20. století existovala národní škola, půjčovna
knih a prodejna potravin. Na horním
snímku je vidět budova školy (čp. 66),
která byla postavena roku 1842. Za ní je
patrné průčelí roubenky čp. 38. Napravo
od cesty stávala kaple sv. Jana Křtitele.
Zanikla poté, co byla ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století zapálena
jako kulisa při natáčení západoněmeckého seriálu Wallenstein (Valdštejn). Stejný osud potkal i bývalou školu. Kříž
z roku 1855 před vstupem do kaple byl
tehdy zachráněn, roku 2017 městem Trutnov opraven a vrácen na své původní místo. Litinový zvon z kaple je dnes deponován na návsi v Markoušovicích. Závěrem
zbývá dodat, že v roce 1964 bylo Debrné
sloučeno s Voletinami.

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

IVAN ADAMEC

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: KOALICE ODS, KDU-ČSL A TOP09

Obraz od německého
malíře Carla Malchina
VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Ačkoliv se trutnovské muzeum ve své sbírkotvorné činnosti soustředí především na tvorbu umělců působících
v regionu Podkrkonoší, jsou v podsbírce výtvarného umění zastoupena i některá díla světového malířství. Jedním
z nich je obraz od německého malíře Carla Malchina
(1838–1923), pocházejícího z Meklenburska. Tento malíř
proslul hlavně jako krajinář milující venkovské motivy,
čemuž také odpovídá námět obrazu, jenž zachycuje zimní krajinu s dětmi dovádějícími na zamrzlé vodní hladině. Mistrnost této olejomalby z roku 1883 o rozměrech
93 × 60 cm, která byla do muzejní sbírky získána roku 1949,
můžete osobně posoudit na výstavě věnované 130 letům
existence muzea, jež potrvá do 12. září 2021.

Víme, jak dát SPOLU
Česko dohromady
Nedostavěné dálnice, málo lékařů a sester, nejisté
stáří a zbytečně komplikovaná školní výuka. O čem je
řeč? O aktuální situaci v Česku. Pokud se s tím rychle
nezačne něco dělat, můžou nastat vážné problémy.
Je nejvyšší čas udělat k tomu první krok.
Koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09
má jasnou představu, jak naši republiku přes
hrozící potíže přenést. Začněme u dopravy. Potřebujeme dálnice, jsou to tepny byznysu. Jenže
například v našem kraji nejsou D11 a D35 dostavěné, chybí také návazné silnice a obchvaty měst.
„Zlepšení přinesou jedině klíčové změny, díky
kterým zrychlíme dostavbu dálnic a nastavíme
lepší systém financování oprav silnic,“ vysvětluje
Ivan Adamec (ODS), poslanec, krajský zastupitel,
starosta Trutnova a lídr volební koalice SPOLU
v Královéhradeckém kraji.

až 5 000 Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

Klientské centrum Trutnov - Horská 634

Časovaná bomba tiká v sociální oblasti. Věkové složení obyvatel řadí náš kraj mezi nejstarší,
postupně tedy začne přibývat problémů se stárnutím populace. Jak to řešit? „Zásadní bude přeměnit systém sociálních služeb. Navýšit kapacitu
pobytových služeb, podpořit domácí péči a rozvoj
terénních služeb,“ říká Adamec. Zlepšit se musí
i podmínky pro péči v rodině, aby senioři mohli být co nejdéle doma. Je nutné usnadnit získání
příspěvků na péči a urychlit přijetí do pobytových
zařízení. „Chceme důstojné stáří pro všechny,“
zdůrazňuje Adamec.

Zdravotnictví už dnes těžce shání lékaře a zdravotní sestry. Situace může být za pár let ještě
kritičtější. Chce změnit systém. Například rázně
zvýšit bonifikace zdravotníkům, kteří přijdou do
nemocnic či ambulancí menších měst. Klíčové je
taky vybavení a pracovní podmínky. „Mladí chtějí poskytovat moderní léčbu bez ohledu na velikost nemocnice,“ tvrdí Adamec.
Školství je zahlcené byrokracií a zbytečně rozsáhlými výukovými programy. Ředitelé škol potřebují
větší kompetence, aby mohli zkvalitnit výuku. Je
potřeba zjednodušit výuku, nejde přece o množství, ale o kvalitu a umění porozumět. „Musíme
rozvíjet učňovské školství, zapojit do něj firmy
a lidi z praxe. Společnost nyní potřebuje víc šikovné řemeslníky než špatné úředníky,“ upozorňuje
Ivan Adamec.
Mezi klíčové oblasti, které je nutné zlepšit, patří
také životní prostředí. K ochraně přírody ale pomůže jedině moderní koncepce likvidace odpadů
a čištění odpadních vod, smysluplná řešení pro
zadržování vody v krajině a hospodaření v ní. Rovněž je potřeba co nejvíc snížit narůstající byrokracii,
mnohem prospěšnější bude levný a výkonný stát.
Prvním krokem ke změně můžou být podzimní
volby do Poslanecké sněmovny. Koalice SPOLU je
připravená dát Česko dohromady. Nenechejte svůj
hlas 8. a 9. října propadnout!
komerční sdělení 41

BĚŽECKÝ ZÁVOD

Z délky tratí si vybere každý
Osmý ročník Hitachi ABB Trutnovského půlmaratonu
se v neděli 5. září uskuteční v lesoparku na Paradráze,
kde v okolí klubovny lyžařského oddílu bude připravené
zázemí jak pro závodníky, tak fanoušky. Start hlavního
závodu je ve 12 hodin.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

„Při nejistém vývoji s koronavirem jsme se i letos
rozhodli uspořádat závod v náhradním zářijovém
termínu. Závodníci se opět mohou těšit na zajímavý,
lehce členitý a pět kilometrů dlouhý okruh,“ hlásí
ředitel závodu Stanislav Opočenský z pořádajícího
Kasper–Swix Teamu. Z délky tratí si vybere opravdu
každý – pětka, desítka až po opravdovou zkoušku
na 21 kilometrů. Ti, co dávají přednost týmové atmosféře, mají možnost poskládat smíšenou štafetu na
4 × 5 km, přičemž vždy jeden z členů družstva musí
být muž či žena.

Přidej se k našemu teamu na pozici

DISPEČER/DISPEČERKA
NÁKLADNÍ DOPRAVY
na pracovišti v Trutnově
Požadujeme
• dobré komunikační schopnosti
• příjemné vystupování
• zvládání stresových situací
• kolektivní i samostatná práce
• SŠ vzdělání
• znalost MS Office
• schopnost učit se novým programům
• ŘP sk. B, C výhodou
• znalost zdejšího regionu
Své životopisy posílejte na e-mail:
transport@mariuspedersen.cz

„I letos počítáme s vypsáním prémie 1 500 korun
za překonání traťového rekordu na půlmaratonu v mužské i ženské kategorii,“ upozorňuje
Opočenský. V loňském roce se měnily nejlepší
časy v obou kategoriích díky běžcům z Ukrajiny.
V mužích zvítězil Andrii Starzhynskyi výkonem
1:10,26,1 a mezi ženami triumfovala Katsiaryna
Ptashuk (1:26:34,5). Závodu se celkem zúčastnilo 164 běžců na hlavních tratích a 123 dětí, které
startují o hodinu dříve. Všichni mladí závodníci
na dětských tratích (100, 400, 800 a 1600 metrů)
budou za své úsilí odměněni drobnými dárky
a účastnickou medailí.

Jako každoročně uctí také na Paradráze spolupracovníci a kolegové v Hitachi ABB Trutnov památku tragicky zesnulého Tomáše Dutky memoriálem ve zvláštní kategorii pro své zaměstnance.
Tradiční doprovodný program pro děti uspořádá
agentura Vosa a vzpomínkové foto si budete moci
pořídit ve stánku u FotoŠálek. Novinkou pro letošní ročník bude ve spolupráci s Českým svazem
biatlonu střelba z laserových pušek. V dopoledních hodinách bude pro zájemce připraven kurz
nordic walking pod vedením zkušené lektorky.
O občerstvení se tradičně postarají Sladký Tečky
včetně výborného piva Trautenberk a produkty
Enervit na občerstvovací stanice dodá firma Vitar. K dispozici bude k zakoupení také účastnické
tričko a běžečtí „fajnšmekři“ jistě ocení možnost
otestování běžecké obuvi On ze Švýcarska.
„Všechny zájemce nabádáme k přihlášení předem, abychom předešli zbytečným frontám při
prezenci,“ radí Stanislav Opočenský a za pořadatelský tým by všechny zájemce rád pozval na
závod. „Věřím, že si to společně užijeme.“
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* Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových

