kulturně-společenský magazín | Červen 2022 | zdarma

Fenomén
Dr. Max
Martin Jandura

Editorial
Staré časy
JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor
Klub Dr. Max byl magnet na zábavu.
S určitou nadsázkou lze říci, že kdo
z místní mládeže do něj v 90. letech
a na začátku nového tisíciletí nechodil, ten jako by nebyl. Doba mobilních telefonů teprve začínala a sociální sítě tehdy neexistovaly. Pokud
spolu mladí chtěli komunikovat,
bavit se anebo se seznámit, museli přijít sem. Předpokládám, že asi
každý má nějaké vzpomínky na toto
kultovní místo. Rozhodli jsme se
proto, že se vypravíme proti proudu
času a zavzpomínáme na doby, kdy
Dr. Max „strkal do kapsy“ i kluby
v mnohem větších městech. A protože
se v polovině června koná i tradiční
pouť v Hartě, jejíž návštěvníci z kolotočů mířili na taneční parket a pak
zase zpět, zařadili jsme i rozhovor
s provozovateli pouťových atrakcí. Život „světských“ je také barvitý
a jejich buldočí vytrvalost, se kterou
každoročně kočují po tuzemských
poutích, je podobnou připomínkou
starých časů. Užijte si nostalgický
výlet do minulosti!
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MARTIN JANDURA

On moc nevěřil tomu, že to dopadne. Nicméně
já jsem věděl, že mám volnou ruku, a byl jsem
motivován tím, kam až lze ten klub dotáhnout.
Díky zkušenostem z Kostariky jsem tam začínal
s českýma „no name kapelama“ a pak už to šlo dál.
Sledovali jsme, co lidí chtějí a jak jsou senzitivní na
vstup a cenu.

Dr. Max? Ten klub byl
famózní. To byl velkej svět
Každý víkend praskal ve švech a jezdili do něj nejen místní, ale doslova lidé z půlky republiky. Řeč je o klubu
Dr. Max v Podhůří, který se svými třemi diskotékami a osmi bary působil jako zjevení a nabídl kulturní povyražení úplně všem. Na slavnou epochu 90. let, kdy zde koncertovaly slavné kapely a hráli tu zahraniční DJ´s,
jsme zavzpomínali s osobou nejpovolanější – s tehdejším provozovatelem klubu Martinem Jandurou. V jeho
vypravování nám před očima opět ožila ona doba neomezených možností, kdy takřka nic nebylo nemožné.
JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: PETR TICHÁČEK

Kdy se začala psát historie tvého působení u klubu
Dr. Maxe?
Já bych s dovolením začal ještě malou oklikou. Původním otcem myšlenky vybudovat klub Dr. Max
je Vlado Andraško. On měl nápad koupit onu nemovitost a udělat ji ve stylu, v jakém klub později
byl. To znamená udělat tam velkou diskotéku.
Jemu tedy patří dík, že ten klub vznikl.
Jenom pro časové ukotvení, bavíme se o jakém roce?
Fakt nevím… Asi 1992.
A jak ses k tomu přichomejtl ty?
Když Vlado začal provozovat klub Dr. Max, já
jsem byl v tu dobu dlouhodobě na Kostarice, kam
jsem byl pozvaný jako DJ. Následně vedle DJ tam

ze mě byl ještě vedoucí hotelu a promotér koncertů. Dělali jsme koncerty kapel nebo interpretů jako
například Inner Circle, Snow, Eros Ramazzotti,
Jon Secada a další latinskoamerické hvězdy. Tam
jsem koncertům přišel na chuť. Když jsem pak
pracovně létal do Miami, okukoval jsem tamní
kluby, abych viděl, jak to funguje. A právě Vlado,
který v tu dobu chodil s mojí sestrou, mně zavolal
a řekl: „Přileť, mám tady klub, něco vymyslíme“.
A mě to na Kostarice už přestalo zhruba po pěti
letech bavit, tak jsem řekl OK a že se vracím.
Jaké jste nastavili po tvém návratu aranžmá?
Vlado byl majitel, já jsem byl ředitel a začal jsem se
tam rozkoukávat. Po návratu z Latinské Ameriky
to bylo pro mne nové prostředí. Ale nějakým způsobem jsem to chytil do ruky a po dvou letech jsme
se s Vladem dohodli, že si to celé vezmu do nájmu.

Dobu 90. let už si dnes asi málokdo vybavuje, ale
mnozí na ni vzpomínají. Jaká to byla doba?
To byl „velkej svět“ (blažený smích). Byla to super
doba, kdy štěstí přálo připraveným. Ale občas to
byl systém pokus - omyl. Když jsem k Maxovi nastoupil, byl vyhlášený tím, že to byl Kinderclub.
Fakt tam chodily děti. Díky tomu, že to všichni
nějakým způsobem akceptovali a měli přivřený
oči, se víkendový noční bordel soustředil do Harty
a v centru Vrchlabí byl klid. Ale pro mě začal být
problém tím, že jsem tam chtěl mít lidi, kteří jsou
movitější a kteří tam nechají nějakou tu korunu.
S nálepkou Kinderclub jsem hodně bojoval. Pak
jsem udělal radikální řez a řešili jsme to tak, že jsme
tam nastavili věkovou hranici pro vstup.
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Zaznělo tu označení Kinderclub. Kdo ho vymyslel?
Asi já. Nebo já už nevím, jak vzniklo. Ale vadilo mi
to. Protože provozuješ klub, chceš tam mít zajímavé kapely, zajímavé DJ a byla z toho skoro mateřská školka.
Vzpomínky na dobu 90. let se teď vracejí, například
v souvislosti i s nedávno vysílaným seriálem Devadesátky. Ta doba se připomíná jako překotná, nespoutaná a hodně svébytná. Takže Dr. Max se svým
otevřením strefil do správné chvíle…
Určitě, stoprocentně. Po revoluci byl každý ještě
tak trochu urvaný ze řetězu. Já věděl, že klub má
potenciál a je tu síla, která dokáže vydělávat peníze. Proto už i z toho důvodu mi vadilo, že tam chodily malý děti. Rovnice byla jednoduchá, když by
tam začaly jezdit zajímavé kapely, začala by chodit
i zajímavější a movitější klientela a úroveň klubu
by šla nahoru.
Vrchlabí je v pohraničí, tedy daleko od velkých měst.
A najednou tu vyrostl prémiový klub, do kterého jezdila půlka republiky. Jak se to povedlo?

CHATY

uVažujete zda prodat nebo počKat
s prodejem Vašeho bytu,
domu nebo pozemKu?
znáte aKtuáLní tržní cenu Vaší nemoVitosti?
Nechte si vypracovat tržní odhad a může Vám to pomoci v rozhodnutí.
Zaměřuji se na prodej a pronájem nemovitostí
v Krkonoších a Podkrkonoší.

N 733 610 910
Lubor KaráseK
Váš speciaLista pro tuto obLast
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Já nevím. To byl nápad Vlada, kterému se líbil ten
kulturák, a koupil ho. Je fakt, že ten klub měl už
od začátku výbornej koncept a myšlenku. Ano, negativum bylo, že Vrchlabí není spádová oblast, ale
i přesto sem jezdily pravidelně partičky lidí z Prahy, Boleslavi, Liberce, Hradce Králové a podobně.
Asi největší průkazní rovinou oblíbenosti klubu
kromě skvělé návštěvnosti byl trojnásobný titul
Nejoblíbenější klub ČR v kapacitě nad 600 lidí. Za
námi zůstal například Music park Praha, Babylon
Liberec a tak dále. Discoland Sylvie se soutěže nezúčastnil (smích).

Když Dr. Max začínal, byl to klub prioritně zaměřený
na diskotéky. Po jak dlouhé době jste došli k poznání,
že by se tam mohly konat i koncerty?
Já úplně přesně nevím, kdy byl Dr. Max oficiálně
otevřený. To je otázka na Vlada. Já jsem se vrátil,
když už klub zhruba dva roky běžel. A když jsem
nastoupil, půl roku nebo rok jsem se rozkoukával. Nějaké koncerty už probíhaly, nicméně když
jsem to vzal do nájmu, tak jsem do toho začal
pořádně investovat a začal zvát i známé kapely.
I když to mnohdy bylo o provaru, byla to velká investice do jména klubu.
Jakou měl vůbec Dr. Max kapacitu?
Oficiální kapacitu měl 300 lidí, ale nám se tam za
večer protočilo i 1500 lidí. Pamatuji, když třeba
přijeli Chinaski a začali zvučit anebo při koncertu
vyzývali lidi, aby skákali či tleskali, úplně jsem cítil,
jak se ten barák „houpe“. Něco podobného bylo,
když tady hráli Lunetic. Tuhle kapelu, kterou já
jsem tehdy vůbec neznal, mi poradil Aleš Bleha. To
byla taky taková zajímavá story.
Tak povídej.
Netajím se tím, že jsem si u kapel nechal radit.

A tak jsem se ptal Blehy, který poslouchal house,
byl promotérem tanečních akcí a legendárního
festivalu Summer of Love, jakou kapelu by mi
doporučil. A on na to, že Lunetic. Vůbec nic mi to
neříkalo... Řekl mi: „Jednou vstaň brzo a podívej
se na Eso“. Nemohl jsem uvěřit, že mi Aleš Bleha
radí tohle. Tak jsem řekl OK, objednám to. Zavolal
jsem manažerovi Luneticů a domluvili jsme si nějaký termín za půl roku a cena byla 15 tisíc korun.
Za tři měsíce šla jejich cena brutálně nahoru a já už
věděl, že to vyprodám. Volala mi jejich agentura,
že zvedá cenu na 25 tisíc. V tu dobu už Lunetic vyprodávali haly a brali za koncert i 250 tisíc. Já věděl,
že i za 25 tisíc jsem úplně v pohodě. A já na to, že
nejde zvednout cena, že jde o porušení smlouvy
a že nemám jitrnici na čele. A manažer na to: „Pane
Jandura, chcete, aby vám přišlo pět neschopenek?“.
Já na to: „Ne, to nechci, za 25 tisíc to beru“ (smích).
Přišlo pak asi 1200 lidí. Další povedený majstrštyk
byli 666. S tím mi pomohl Franta Babka a nejen za
to mu moc děkuji. On dělal na Universal Music
a dostal možnost dělat promokoncerty zahraničním hvězdám. Právě díky Frantovi jste u Maxe
mohli vidět všechny uvedené zahraniční kapely.
Můžeš jmenovat ještě další významné taneční či
diskotékové kapely nebo rockové skupiny, které jsi
u Maxe měl?
Jmenujme například Chinaski, Kabát, Katapult,
Olympic, Wanastowi Vjecy, Žlutý pes, Ivan Mládek, Divokej Bill, Lunetic, No Name, Support Lesbiens, ze zahraničních například Imperio (Return
to paradise), 666, DJ Visage.
Asi bychom ale neměli zapomenout na house party.
Ano, trefili jsme se v té době do trendu taneční
scény a některé party byly naprosto famózní, jako
například Max Parade. Z DJ jmenujme například
DJ Loutka, DJ Bidlo, Ladida, DJ Tráva, Michal
Burian, Marco Zaffarano. S line-upem mi hodně
pomáhali Aleš Povr nebo Aleš Bleha.
Zmínil jsi, že Dr. Max byl jednu dobu Kinderclub. Na
druhou stranu náctiletá mládež měla zábavu a měla
možnost se i kde normálně seznámit. To dnes v takovém prostředí nemá…
Ten klub byl naprosto famózní, protože v něm si
vybral prostor každý. Je nádherný, když teď zpětně potkávám páry, které se seznámily u Maxe. Já
jsem vlastně díky Maxovi zvýšil populaci ve Vrchlabí. Bylo fajn, že se lidi uměli bavit a uměli spolu
lépe komunikovat.
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Říkal jsi, že u Dr. Maxe byly tři diskotéky a osm
barů. To bylo docela náročné na personál, že jo?
Kde jsi sháněl lidi?
Fakt jsem asi měl kliku. Ten personál byl skvělý a chci jim takto zpětně všem poděkovat. Ty
lidi byli fajn, bavilo je to. Druhou věcí je, že na
tu dobu dostávali docela velké peníze. Věděl
jsem, že když je dobře ohodnotím, nebudou
loupit a bude je to bavit. V jednu dobu, když
jsem byl třeba nespokojen, tak jsem někomu
řekl: „Jestli se ti to tady nelíbí, tak tady můžeš
skončit, ale máš na baru stejné peníze, jako
pokladní v Delvitě za celý měsíc“. Kdekdo mi
říkal, že lidi přeplácím, ale mně to nebylo líto.
Oni si to vyběhali a zasloužili a já věděl, že na
ně mám páku. Ale nemusel jsem ji použít, protože oni si práce vážili. Dodneška jsem za ně
rád, protože bez těchto lidí bych to nedal. Mě
bavilo i to, že mi tam jako ochranka ve svém
volném čase pomáhala městská policie. Oni
měli přirozený respekt a znali lidi. A samozřejmě velký dík patří také rezidentním DJ, Lukáš
Malý, Franta DJ Babka, DJ George, Láďa Jenček, Michal Šín, Martin Boreš, Martin Birtus,
DJ UWA, Tryskáč Michal Souček a další. Byli
to oni, kteří vládli vaší energií na tanečním parketě a starali se o vaši zábavu.
Co Dr. Max a drogy?
To mě potom ke konci opravdu hodně trápilo a nešlo tvrdit, že tam drogy nebyly. Byly.
A byl jsem z toho špatnej. A drogy nesly na
tržby další negativum. Byla určitá doba, kdy
lidi dost kalili, když to takto řeknu bez příkras.
A potom jsi najednou viděl lidi, kteří kdysi
před sebou mívali láhev Jima Beama a teď seděli vysmátí a před sebou měli jen láhev vody.
Zkrátka hulili nebo brali jedy. Ten přerod mě
dost štval a to i kvůli tržbám, ale i kvůli tomu,
že se měnila klientela a způsob její zábavy. S těmito lidmi bylo hrozně těžký pracovat. Já jsem
drogy fakt odsuzoval a bylo mi líto, že tam tento trend nastupoval.
Nic netrvá věčně a věčně netrvala ani sláva
Dr. Maxe. Co bylo spouštěčem jeho konce?
Já to hodím jinak. Když za mnou přijeli například kluci z Red Bullu a nebo obchoďáci, co
vozili alkohol, tak mi říkali, že Dr. Max je jeden
z mála klubů, který funguje na topu šest let.
V Praze kluby udělají dva roky a padnou.
A oni nechápali, jak je možné, že jsem šel stále
8
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nahoru. Já jsem přitom zjistil jednu věc, že
když to děláš se srdcem a baví tě to, tak to
funguje. Nicméně po čase už jsem měl vnitřní
polemiku, co s tím dál. Byla potřeba do toho
dát nemalou finanční injekci. Na druhou stranu jsme se vždy snažili do toho dávat co nejvíc,
DJ, kapely a tak dále, ale lidi chtěli stále víc.
A mně už to dál nešlo. To by tam člověk – obrazně řečeno – musel pozvat Michaela Jacksona. I když program byl dobře vymyšlenej, ta
drogová scéna odváděla lidi z klubu na domácí party a i návštěvnost tak šla dolů. Ne nijak
drasticky, ale šla. A jak se říká, v nejlepším je
dobré přestat.
Jak poznamenal Dr. Max a jeho vedení tebe?
Bylo to náročné, ale byly to hlavně víkendy.
Pátek a sobota. Mě stavět line-up nebo komunikovat s kapelami prostě bavilo. Neskutečně
mě však naplňovalo a dodávalo energii vidět
klub plný lidí, kteří se skvěle baví. To byl ten
hlavní hnací motor. Ale náročné to bylo, co si
budeme povídat, a člověk se po víkendu občas
dával nějaký ten den dohromady.
O jaké zkušenosti do života tě to obohatilo?
Přineslo mi to radost dělat lidem zábavu. Ale
všeho se jednou přejíš.
Před lety tu proběhly opakované snahy o vzkříšení Dr. Maxe. Jak to, že i přes masivní kampaň
se nikomu nepodařilo navázat na tvoje dílo?
Já o tom vím. Kluci asi měli vzít ty nejsilnější
možný páky, pokračovat v kapelách a držet to
v této linii. Ale oni to vrátili úplně na začátek
a to už lidi nepřijali. Nicméně dělat koncerty
není žádná legrace. Člověk musí mít na to koule a odvahu.
Měl by Dr. Max v podobě, v jaké fungoval před
30 lety, v dnešní době nárok na existenci?
Stoprocentně ne. Ve Vrchlabí funguje Victory
club či Vykopanej pes, takže nabídka je dostačující. Velké kluby už nejsou in.
Když projedeš dnes okolo Dr. Maxe, jaké emoce
to v tobě vyvolává?
Takovej blaženej úsměv. Byla to fakt nádherná doba se skvělejma lidma. Vidím taky tam
za sebou dospělé páry, které se seznámily
u Dr. Maxe a teď vedou za ruce svoje děti. Tohle mě baví.
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Lidi na sebe tenkrát
byli hodnější

PETR TICHÁČEK, FOTO: ARCHIV LUKÁŠE MALÉHO

Jednou z výrazných a nezaměnitelných tváří Dr. Maxe
byl i DJ Lukáš Malý. V rozhovoru pro Vrchlabinky
vzpomíná na tehdejší nespoutanou a jedinečnou atmosféru, ale i na pozdější dobu, kdy provozoval klub
Továrna v Jilemnici.
Jak vzpomínáš na své DJ začátky a hlavně na období
v Dr. Maxovi? Prý jsi otevíral tamní vyhlášený Red
Bull bar…
No… pomalu jako na pravěk už (smích). Já začal
na Maxovi působit ve svých tuším osmnácti letech a tenkrát to byl pro mě vstup do úplně jinýho
světa. Celej barák fungoval jako skvěle promazaný moderní stroj. A horní Red Bull bar? Uff… ty
mejdany do šesti, sedmi ráno, personál, lidi, muzika, nálada… těžko se to popisuje. Kdo nezažil,
asi moc nepochopí, ale vím, že vzpomínky na to si
chci uchovat, co budu dýchat.
Co tě na té době nejvíce bavilo? Nebo těšilo?
Lidi na sebe tenkrát asi byli hodnější. Celkově mi
přijde, že nálada ve společnosti se dneska dost často zcela zbytečně pohybuje někde u bodu mrazu.
To jsem tenkrát neregistroval, nebo minimálně ne
tolik. Jasně, možná to bylo tím, že člověku tenkrát
bylo 20 let a svět mu obrazně řečeno ležel u nohou. Ale prostě mi to dnes někdy tak přijde. A je to
obrovská škoda, protože tenkrát se lidi v klubech
a diskotékách prostě víc bavili. A co má každý
z nás, když se baví? Úsměv na tváři. Co je víc?
Jak vzpomínáš na spolupráci s Martinem Jandurou?
Říkal jsi, že mu vděčíš za hodně…
Jooo, Marty… Toho člověka nejde nemít rád
(smích). Po − řekněme − pracovní stránce na něj
vzpomínám jako na člověka, který absolutně předběhl svoji dobu. Obrovská inspirace a škola do
života. To on byl ten, který mě seznámil s hodně
lidmi z branže, se kterými jsem navázal později
spolupráci, ze které vlastně čerpám dodnes. No
a po osobní stránce jako na člověka, ze kterého pozitivní nálada a obrovské charisma stříkaly na metry daleko. Když k němu člověk přišel ráno po akci
unavený do kanclu, on nahodil úsměv, prohlásil

jednu z asi miliardy svých hlášek a veškerá únava
nebo snad špatná nálada byly v tahu. A co vím, to
mu vydrželo dodnes. Občas, když se potkáme, i po
těch letech prostě vždy umí vykouzlit úsměv na
tváři a radost ze setkání s ním prostě neumím slovy
popsat. Prostě JanduDráček no (smích).

Pak jsi hrál a poté vedl klub Továrna v Jilemnici, který navázal na slávu Dr. Maxe. Jak bys tato dvě místa
porovnal?
No v první řadě vidím jeden velký rozdíl a to jsou
čísla. Do té doby, kdy jsem hrál v Maxovi a později v Továrně, to prostě byly jen mejdany. Později, když jsem provoz klubu přebral po původním
provozovateli, se k tomu přidaly i ty ne moc veselé
věci jako starosti s provozem, účetnictví, čísla a samozřejmě podstatně větší dávka zodpovědnosti.
A co ti to dalo do života?
Asi jsem pochopil, že nic netrvá věčně. A taky to,
proč provozy podniků jako tyto Marty a vlastně
i bývalý provozovatel Továrny Míša nakonec
opustili. Klub jsem přebíral plný elánu a energie,
ale po devíti letech provozu jsem odcházel z toho
celého značně znaven. Za tu dobu se z celého hudebního průmyslu stal až moc velký byznys a já
tenkrát chtěl primárně bavit lidi. Najít mezi tím
vším mezník dalo pak už strašně práce a energie
a já se chtěl zase posunout někam dál. Je to asi trochu i přirozený koloběh.
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POUŤ V HARTĚ

Bude tu
perfektní
atmosféra.
Jako vždy
Druhý červnový víkend se v Hartě uskuteční tradiční
pouť. Nebudou na ní chybět ani atrakce, které provozují bratři Hynek, Karel a Jan Janečkovi. V rozhovoru
pro Vrchlabinky Hynek a Karel popisují, jak vypadá
obvyklý rok „světských“, co dělají v zimě, ale vzpomínají rovněž na natáčení legendárního seriálu Návštěvníci, ve kterém účinkoval i jejich kolotoč.
JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ARCHIV JANEČKOVÝCH

Kdy jste poprvé provozovali atrakce na pouti v Hartě?
Hynek: To mi bylo nějakých šestnáct let, takže
zhruba okolo roku 1975 to bylo. Měli jsme tam
tehdy benzinovou autodráhu.
Jak to tady tehdy vypadalo? Vzpomenete si?
Hynek: Byly tam tradiční pouťové atrakce, vesměs
jiné, než jsou dnes. Bylo to prostě něco jiného. Venku hrála kapela naživo. Nebo dokonce se střídaly
i dvě kapely.
Karel: Vždycky, když byla pouť, tak byly v klubu
i taneční zábavy. No a do toho tam byly kolotoče.
V současné době, když je v Hartě pouť, jsou atrakce
jednak před bývalým klubem Dr. Max, ale i na prostranství vedle fotbalového stadionu. Bylo to i tehdy? Nebo kolik sem jezdívalo atrakcí?
Karel: Tehdy byly menší atrakce a zabíraly i menší
prostor. Nyní jsou atrakce větší, potřebují kolem
sebe i větší prostor. Nesmí jim překážet stromy
a tak dále.
Nyní provozujete jaké atrakce?
Hynek: Já mám horskou dráhu, pak mám dětskou
atrakci v podobě takového simulátoru v 3D.
12

Karel: Posadíte se do sedačky, tam spustíte nějaký
program a simuluje vám to jízdu na horské dráze
a podobně. Nicméně já například provozuji autodrom a Twister a náš třetí bratr Jan má atrakci nazvanou Break Dance.
Kdy vám začíná pouťová sezona?
Karel: Je to kolem 15. března. Kdysi jsme jezdili
i na Matějskou pouť. Teď už nejezdíme. Naše první
pouť, kterou každoročně začínáme, je na Velikonoce. A pak už jedeme svoji klasickou trasu, kterou
máme v rozjezdovém plánu. Tam už to máme dopředu všechno zaznamenané a domluvené s úřady.
Kdo tento plán sestavuje?
Karel: My všichni tři bratři.
Kolik štací za rok zvládnete?
Karel: Je to nějakých 10 až 15 poutí za rok.
Když začne pouťový víkend v pátek odpoledne, kdy
vy vlastně na to místo přijedete, abyste to stihli
všechno rozbalit a postavit?
Karel: Už v pondělí. Většinou se z předchozí štace
přesouváme v pondělí a něco převážíme až v úterý. V tu dobu už víme, kde budou všechny hlavní
atrakce stát, a máme to rozvrženo v plánku.
Hynek: Během dnů před poutí zařizujeme vodu,

POUŤ V HARTĚ

elektřinu a tak dále. Je kolem toho hodně starostí. To není jen tak.
Karel: Na některých poutích se i řeší uzavírky
jednotlivých ulic anebo i celého centra města.
Zmínili jste, že vaše firma Janeček jsou tři bratři
a máte vícero atrakcí. Jak početný je váš tým?
Kolik vás je dohromady?
Karel: Hlavně každý máme syna, brácha má
dva, takže nás je sedm. No a pak na brigádu
přijímáme lidi na sbírání žetonů a tak podobně.
Hynek: Máme to rozdělené tak, že když někdo
z nás potřebuje pomoci u sebe s atrakcí, tak někdo z bratrů nebo jejich synů přijde vypomoci.
Jak dlouho trvá, než se taková atrakce sestaví
a smontuje?
Hynek: Třeba i dva dny. Jediná pauza je 20 minut na oběd.
Karel: Den funguje například tak, že my začneme ráno v devět hodin a do osmi či devíti
do večera pracujeme. V rámci týdne už máme
ve čtvrtek volněji, takže si můžeme trochu odpočinout. Nicméně vše musí být postavené
a připravené, abychom mohli v pátek začít točit. No a pak jsme každý celý víkend u atrakce.
V neděli večer v 6 hodin přestaneme točit. Jdeme si na večeři, převlékneme se a jdeme rozebírat atrakce, abychom je mohli odvézt na další
místo. Děláme třeba do 11 večer.
Takže oddech žádný. Co kdybyste začali rozmontovávat atrakce až v pondělí ráno?
Karel: Tak nám ten den bude na další štaci chybět.
Hynek: Klika je, že v pondělí ráno je většinou
hezky. Spoustu věcí už mám složených nebo
rozebraných už z neděle večer. Jsme v takovém vnitřním transu, takže vůbec nikoho nenapadne v neděli večer odpočívat, musíme
udělat vše, abychom byli druhý den sbalení co
nejdříve a mohli jet dál.
Karel: Špatné počasí je pro nás bubák. A to nejen při balení, ale samozřejmě především ve
dnech, kdy máme točit.
Říkáte, že jezdíte už desítky let a ročně zvládáte
až 15 poutí. Je pro vás Harta něčím specifická,
nebo je to štace jako každá jiná?
Hynek: Nám se tady líbí. Počasí se občas nevydaří, ale většinou ano, protože zde máme ter14

mín na začátku léta. Nicméně máme to tady rádi,
jezdili jsme sem a budeme jezdit i nadále.
Karel: Zažili jsme tu i kroupy. Ale jak jsem říkal, je
to pro nás špatně, stejně jako pro lidi, kteří se sem
těšili. Ale to není jen o pouti v Hartě, takhle to je
i všude jinde. Nicméně chtěl bych ještě říci, že vnímáme, že v posledních letech v Hartě návštěvnost
rostla. Je to dáno i tím, jak se rozšířila plocha jak
pro kolotoče, tak pro stánky. Výběr atrakcí pro lidi
je mnohem větší, takže každý si najde to svoje.
Je tu ale druhá strana mince, kterou vnímají především rodiče. Jdou ráno s dětmi na pouť, mají tisícovku v kapse a ta je za chvilku pryč… Podle čeho se
stanovuje cena atrakcí?
Karel: Rozhoduje režie atrakce. Některé atrakce
jsou náročnější, technicky, na přesun, na lidi, údržbu, amortizaci a tak dále a z toho pak vychází nějaká cena. Z naší strany se ji snažíme držet co nejníže.
Níže už jít nejde. Nafta a elektřina, to jsou obrovské
položky. Pak platíme nějakou režii, poplatek městu
a tak dále. Pokud se zdražují energie či nafta, tak
my nemůžeme reagovat jinak.
Hynek: Nám se to nelíbí. Byli bychom raději, kdyby
si mohli lidé za své peníze užít více jízd a podobně.
Přece jen, přišli se sem bavit. Ale my musíme pokrýt své náklady.

váme privátní, tam atrakce postavíme a tito lidé
kontrolují všechno možné. A pak dostaneme do
průkazu razítko, že ta či ona atrakce může daný
rok fungovat.
Ještě před naším rozhovorem jste mi říkali, že jedna z vašich atrakcí účinkovala v legendárním seriálu
Návštěvníci, který byl nedávno reprízován v České
televizi.
Karel: Ano, byl to ten největší kolotoč, který se tam
v noci rozsvítil a spal v něm děda Drchlík alias
Vlastimil Brodský.
Takže vy jste zažili přímo i natáčení a viděli i herce?
Hynek: Ano, bylo mi 21 let.
Karel: Ano.

Platí to i tak, že když jezdíte pouze během části roku,
tak se ze svých příjmů musíte zabezpečit na celý rok?
Hynek a Karel: Ano.
Rodin, které provozují pouťové atrakce, je v České
republice více. Jaké jsou vztahy mezi „světskými“?
Vy se znáte, jste kolegové, ale zároveň si konkurujete.
Karel: Ano, všichni se známe. Potkáváme se na různých akcích. Ale každá rodina má zaběhlou tu svoji
cestu a tu si pak během roku jede.
Dokážete si představit, že by vaši synové dělali něco
jiného?
Karel: Asi dokážeme.
Hynek: Ale spíš bychom si přáli, aby u toho zůstali
a někdo v tom dál pokračoval.
Je tu ještě jeden důležitý aspekt, který musíme zmínit, a jím je zajištění bezpečnosti atrakcí.
Hynek: Na to musíme klást největší důraz.
Karel: Každá atrakce má technický průkaz a na jaře
jsou pro nás určení lidi, kteří dělají kontroly těchto
atrakcí. My vyjedeme na první štaci, kterou nazý-

Jaké to bylo?
Hynek: Skvělé. Pamatuji si na Josefa Bláhu (hrál
akademika Richarda, pozn. autora). To byl velice
příjemný pán. Chodil k nám na kafe.
Karel: Pro nás to byla samozřejmě velká změna. My
jsme z dálky pozorovali, jak si herci jako Jiří Kodet
a podobně hráli na světské.
Na kolik výstižně Jiří Kodet sehrál svoji roli?
Hynek: Bylo to trochu výstřední, ale šlo to (smích).
A jak byste na závěr pozvali čtenáře Vrchlabinek na
pouť v Hartě, která proběhne druhý červnový víkend?
Hynek a Karel: Spousta kolotočů, občerstvení, střelnice, cukrovinky, prostě všechno. Bude tu jako
vždy perfektní atmosféra, zkrátka správná pouť.
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sezóny dvaatřicet představení. Nabídka je pestrá
a bohatá, a to ještě během roku budeme mít navíc
několik představení takzvaně na volnou kasu.
Co si máme představit pod pojmem nové divadlo?
Nové divadlo je termín používaný pro moderní trendy, jako je spojování více žánrů, například
tance s novým cirkusem, filmem nebo hudbou.
Jsou to velmi krásná představení, o čemž se mohli
přesvědčit i předplatitelé z jiných skupin. Jak se během covidu rušila představení, někteří si pak jako
náhradu vybrali místo činohry nové divadlo a byli
velice spokojení.

Punk Pajama Party

Trutnov a kultura?
Je z čeho vybírat!
Divadelní sezóna sice končí, ale kultura nikdy nespí.
Zvlášť v Trutnově! Prvních pět červnových dní tam
totiž patří festivalu nového cirkusu Cirk-UFF. Sotva
mezinárodní přehlídka s řadou světových umělců
skončí, začne se v tamním kulturním centru Uffo řešit
nová sezóna. „Ještě v červnu spustíme prodej předplatného,“ avizuje Libor Kasík, ředitel Uffa.
Co považujete za největší taháky letošního festivalu?
Bude jich hodně, ale úplně největší lákadla jsou
dvě. Prvním je australský soubor Circa, aktuálně
jeden z nejlepších na světě. Jeho show Humans je
přehlídkou extrémních výkonů deseti akrobatů
s mimořádnými schopnostmi. Předvádí vzdušnou
či závěsnou i pozemní akrobacii. Druhým tahákem je americká akrobatka Thula Moon. I když
se nebojím říct, že ona je tím číslem jedna. Kdysi
účinkovala i v populárním Cirque du Soleil. Nyní
bude ústřední postavou premiérového představení
Through the Truth. Na jevišti exceluje ve vzdušných disciplínách na kruhu i jako hadí žena. Jako
Uffo jsme producentem inscenace, na což jsme
pyšní. Thula Moon je světovou hvězdou první velikosti. Velmi atraktivní bude také premiéra ryze
ženského souboru Sisus Sirkus z Finska. Má pro16
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vokativní název Memoirs Of Mud. Pozornost přitahuje i česká akrobatická skupina Losers Cirque
Company. V představení pojmenovaném Grandiózní si diváci užijí dynamické představení se strhujícími akrobatickými triky. Podtrženo a sečteno:
Nachystaná jsou špičková vystoupení světových
hvězd, české i zahraniční premiéry a to nejlepší, co
v poslední době vzniklo na domácí novocirkusové
scéně! Rozhodně je z čeho vybírat.
Kde se cirkusová představení odehrají?
Některá přímo v kulturním centru Uffo, další před
ním, tedy pod širým nebem. Jiná budou v šapitó,
které vyrostlo naproti Uffu, a část festivalové produkce se odehraje i v ulicích města. Přesný rozpis
toho, kdo, co a kde bude předvádět, najdete na
stránkách www.cirkuff.cz a www.uffo.cz.
Festivalem Cirk-UFF končí v Trutnově divadelní sezóna. Co chystáte do té nadcházející?
Stejně jako v předchozích letech jsme vytvořili čtyři
dramaturgické skupiny pro předplatitele. Dvě pro
činohru, jednu pro divadlo a hudbu a jednu pro
nové divadlo. V každé skupině je osm inscenací,
takže celkem máme v programu nové divadelní

Když do nového divadla patří i nový cirkus, znamená
to, že uvidíme v nové sezóně v Uffu v rámci předplatného i účinkující z letošního Cirk-UFFu?
Určitě! Například populární Losers Cirque Company. Parta výjimečných artistů a herců se spojila
se špičkovými tanečníky a gospelovým pěveckým
sborem a secvičili dechberoucí akrobatický muzikál. Jeho ústředním motivem je strhující příběh
o lásce. Ale budou tu i další umělci, kteří už byli
na trutnovském Cirk-UFFu. Třeba Sirqus Alfon,
Spitfire Company nebo Burki. Slovenské Divadlo
Štúdia tanca u nás sice ještě nebylo, ale přiveze
představení, které bude hodně od rány, což vyplývá už i z názvu Punk Pajama Party. Zejména
ženy pak určitě zaujme inscenace Sádlo od hlasové
umělkyně a performerky Ridiny Ahmed.

spolupráci máme rovněž s Klicperovým divadlem
v Hradci Králové. Z repertoáru divadel se snažíme vybrat ta nejlepší představení. Budeme tu mít
například Višňový sad, Shirley Valentine, Ženitbu
a také Beckhama, Dějiny násilí nebo 50 odstínů!
Co jste zařadili do kategorie Divadlo a hudba?
Já osobně se nejvíc těším na Šakalí léta Těšínského divadla, Noc na Karlštejně od Východočeského
divadla v Pardubicích a inscenaci Špinarka od ostravského Divadla Petra Bezruče. Věřím, že zaujme
i Slovácko sa nesúdi od Divadla v Celetné nebo
muzikál Betlém hledá superstar od Divadla Na
Fidlovačce. Často jsou u nás v Uffu k vidění inscenace, které jinde v Česku nemáte šanci vidět. Například nedávno jsme tu měli představení izraelské
umělkyně Sharon Vazanny. V listopadu přijede do
Uffa švédská formace Sirqus Alfon s představením
Play 3.0. Její žánr se velmi často označuje jako high-tech moderní cirkus. Je to něco jedinečného, jinde
v Česku to zaručeně neuvidíte!

To zní hodně odvážně.
To je v pořádku, to ke kultuře a umění patří. Nabízet i trochu kontroverze. Pomáhá to posilovat vzájemnou toleranci nebo eliminovat předsudky. My
jsme jako Uffo navíc v jiné pozici než divadla ve
velkých městech. Ta jsou zaměřená zpravidla jen
na jeden žánr. Buď dělají činohru, nebo jen nové
divadlo. My jsme unikátní v tom, že u nás dáváme
prostor všem. Jsem rád, že lidé mají zájem o všechny skupiny předplatného. Chtějí mít zážitky a relax
a u nás to najdou.

Co přitahuje největší pozornost diváků?
Nejvíc táhne titul a herec. Když je slavné představení a všeobecně známí herci, prodávají se samozřejmě vstupenky nejlépe. Pro nás je ale důležitá
kvalita a nemyslím, že je k tomu vždy úplně nutné, aby na jevišti byli za každou cenu herci známí
z televize. S oblibou říkám, že divadlo hlavně musí
vzít diváky za srdce a nějak je obohatit.

Je dramaturgický rozdíl mezi dvěma činoherními
skupinami předplatného?
V zásadě ne. Obě jsou zaměřené téměř stejně. V minulosti se ukázalo, že jedna činohra je málo. Divácký zájem byl velký, takže jsme udělali dvě činohry.
Jsou v nich špičková česká divadla, od Dejvického,
Bez zábradlí, nebo na Jezerce, až po Švandovo divadlo, v Řeznické nebo Studio Dva divadlo. Osobně mám hodně rád i Těšínské divadlo a skvělou

Jak se lidé mohou dostat k předplatnému Uffa?
Všechny důležité informace najdou na webových
stránkách Uffa. Předplatné se dá zakoupit online, kdo ale bude mít cestu do Trutnova, může se
v Uffu zastavit osobně. Zaparkovat vůz může
v naší podzemní garáži, v recepci si koupí permanentky a pak ještě může posedět u dobré kávy
nebo domácí limonády v naší kavárně. Když je
pěkné počasí, je od nás hezký výhled na hory!

Beckham, foto: Jerry Háša
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buli, vyprávějí, kam jezdí na dovolenou, co mají
ve které zemi dobrého, která žijí v Evropě zvířata
a tak dále. Za každou odpověď je přednášející
vlídně pochválí, a pokud některé z dětí svoji odpověď náhodou splete, legračním můstkem vysvětlí, proč právě tato odpověď nebyla správná.

Školáci se učí
o Evropě
Víte, proč a v čem je dobré a přínosné, když evropské státy spolu kamarádí? A jak to v Evropě vypadalo
před vznikem Evropské unie? O těchto a dalších otázkách se žáky základní školy na Liščím kopci diskutuje
vysokoškolská pedagožka Markéta Jüptnerová. Její
originální nápad zaujal natolik, že v příštích měsících
zamíří i do dalších škol v podkrkonošském regionu.
JIŘÍ ŠTEFEK

Je slunné květnové úterní ráno. V budově základní školy na Liščím kopci zvonění oznamuje, že
právě začíná druhá vyučovací hodina. Do jedné
ze zdejších druhých tříd vchází vedle „tradiční“
paní učitelky i Markéta Jüptnerová. Rozjívené
holky i kluci okamžitě zbystří, že se děje něco
neobvyklého, rychle zamíří zpět do lavic a třídou
zazní hromadné „dobrý den“.
Na děti čeká netradiční vyučovací hodina. Na jednu stranu si mohou oddychnout, že následujících
45 minut nebude žádné zkoušení, recitování básniček nebo něco jiného, co může být známkováno,
na druhou stranu si i tak budou povídat o zajímavých věcech a dozvědí se něco nového. Markéta
Jüptnerová totiž za nimi přišla s výukovým blokem složeným z videa, slidů a kvízu a vše souhrnně nazvala „Povídání o Evropské unii“.
Jüptnerová má k celé problematice velice blízko,
je totiž odbornou asistentkou na České zeměděl18

ské univerzitě v Praze, kde přednáší politologii
a zahraniční vztahy. A zatímco v Praze vzdělává
již dospělé vysokoškoláky, zde vypráví o Evropě
žákům prvního stupně základních škol.
Jelikož je vedle vysokoškolské pedagožky i matkou dvou synů ještě školou povinných, je vidět,
že ví, co na děti platí. Po krátkém představení se
hned pouští do svého komponovaného pásma.
„Vyučovací hodina je rozdělena na tři části. V té
první pustím krátké tříminutové video nazvané
Evropské pexeso, kde je v krátkosti a velice zjednodušeně vysvětlena Evropská unie,“ vypočítává.
„Na to pak navážu prezentací, kde si povídáme
o tom, co je Evropa, kde leží, jaká jsou tam zvířátka, kam se jezdí na dovolenou a tak dále. Zkrátka
interaktivně komunikujeme. Vysvětluji dětem, že
Evropské unie jsou státy, které spolu kamarádí
a starají se o sebe. Dokazuji jim, proč je dobré spolu kamarádit, v čem jsou si státy navzájem prospěšné a vyprávím o tom, co se v Evropě dělo na
začátku minulého století. Ve třetí části pak spolu
vyplňujeme kvíz, který ověřuje znalosti, které děti
o Evropě mají, a co z našeho povídání pochytily,“
dodává.
Jüptnerová se do své přednášky snaží děti vtáhnout je nejvíce. Zhruba za každou svojí třetí větou
položí nějakou otázku a v tu ránu vylétne po celé
třídě vzhůru les hlásících se rukou. Děti pak následně chodí psát jména evropských států na ta-

Z průběhu hodiny je patrné, že děti tato problematika zajímá, ale jsou na ni i docela dobře připraveny. V závěru hodiny pak děti řeší různé
tematické kvízy, které prověří, co si z přednášky,
ale i z dřívější doby o Evropě pamatují. Vyučovací
hodina uteče jako voda a je tu zvonek. Markéta
Jüptnerová dětem poděkuje za pozornost, ocení,
jak byly šikovné a spolupracovaly s ní, a nejaktivnější žáčky odmění drobnými upomínkovými
předměty.
A jaké má ze svých již odpřednášených hodin
Markéta Jüptnerová pocity? „Ty děti jsou skvělé,
úžasně spolupracují, hlásí se a zajímají se. Vůbec
jsem netušila, že budou takto nadšené. Pro mě je
to radost tam s nimi být a vyprávět jim nejen o Evropské unii, ale také o věcech, jako je spolupráce,
vzájemný respekt či demokracie,“ říká.
Za zrodem jejího projektu stála snaha vyprávět dětem o pozitivech Evropské unie, notabene
když za pár týdnů Česká republika převezme její
předsednictví. „Oslovila jsem se svým nápadem
Jaroslava Plevu, ředitele základní školy na Liščím kopci. Byla jsem mile překvapena, že ho můj
projekt zaujal a neváhal mi dát příležitost, i když

jsem pro děti přednášela poprvé. Oporu pro svůj
projekt jsem také nalezla u pracovníků Zastoupení Evropské komise při EU v Praze, kde jsem získala cenné informace o edukativních materiálech
pro děti. Také mi poskytli dvě velké krabice upomínkových předmětů, které můžu během svého
‚Povídání o EU‘ dětem rozdávat. Zároveň jsem
hledala možnosti financování a při tomto hledání
jsem se dostala i k Místní akční skupině Krkonoše,
která distribuuje finance pro místní projekty. I jim
se můj projekt zalíbil a byli by rádi, kdybych ho
rozšířila i na další školy a žákům ho odprezentovala na všech školách na území, které místní akční
skupina pokrývá. Do prázdnin to všechno nestihnu, ale ráda bych v tom ještě na podzim a v zimě
pokračovala,“ vypočítá Markéta Jüptnerová.
Spokojen s přednáškami o Evropě je i ředitel základní školy ve Školní ulici Jaroslav Pleva. „Projekt paní Jüptnerové ‚Povídání o Evropské unii‘
hodnotím velmi kladně. Naši žáci se zábavnou
formou dozvěděli mnoho informací o EU, co to
vlastně je EU, na jakých principech funguje, jaké
plynou z našeho členství výhody,“ říká ředitel.
„Myslím si, že tyto znalosti jsou pro děti podstatné pro jejich budoucí přístup k ‚evropanství‘, aby
se samy rozhodly, zda chtějí být nedílnou součástí jednotné Evropy. Otázka členství v Evropské
unii a otázka uvědomění si evropské příslušnosti
a demokratické Evropy je nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu a budeme
v programech zaměřených na osvětu EU pokračovat,“ uzavírá Jaroslav Pleva.

NOVINKY Z VRCHLABSKA

JEZDĚTE HNED
A BEZ STAROSTÍ

Všechny modely ŠKODA skladem a ihned k odběru!

Havex

Myslíte si na zcela nové, moderní, designové a nablýskané auto, ale odrazuje vás fakt, že se nechcete o
nic starat, až zestárne a bude potřebovat více péče? Chcete jen nasednout a bezstarostně jezdit? U nás
v HAVEX-auto vám toto můžeme splnit, máme totiž všechny vozy značky ŠKODA skladem a
připravené vyrazit, od modelu FABIA, SCALA, přes modely KAMIQ, OCTAVIA, až po KODIAQ.
Variabilně si zvolíte roční nájezd, nabízíme od 10 000 až po 60 000 km ročně. Dobu trvání si zvolíte
sami, unikátně od 12 do 60 měsíců. Zároveň garantujeme výši splátek po celou dobu leasingu, nic
nezvýšíme. A akontace? Neplatíte žádnou akontaci. Vyberte si z nabídky vozů na www.havex.cz.

Projekt Oldfield
v Jilemnici i ve Vrchlabí

Longboardový závod
Freeride Benecko

Mike Oldfield je věhlasný britský multiinstrumentalista, který ve svých skladbách snoubí styly rocku, New Age, etno, world music a klasické hudby.
Je autorem i slavných a hojně hraných písniček
jako Moonlight Shadow, To France, Shadows On
The Wall či Man In The Rain. Mezi jeho nejslavnější desky patří počin Tubular Bells 2 z roku 1992.
A právě toto album u příležitosti deseti let své existence nastudoval Projekt Oldfield, což je uskupení
žáků a učitelů Základní umělecké školy Karla Halíře ve Vrchlabí. Příznivci Oldfieldovy hudby se mohou těšit hned na dva koncerty. První se uskuteční
v neděli 26. června od 18 hodin ve Společenském
domě Jilm v Jilemnici, ve Vrchlabí se pak uskuteční
koncert ve středu 29. června na náměstí TGM ve
20 hodin.

Po roční pauze se poslední červnový víkend (tedy
25. a 26. června) na Benecku uskuteční longboardový závod Freeride Benecko. „Pro toho, kdo
neví – 4 kilometry parádního asfaltu, 5 zatáček,
topspeed 80 a nahoru lanovkou! Termín jsme
posunuli na konec června, abyste se na lanovce
mohli opalovat a my nemrzli v zatáčkách. Takže
uložte datum do kalendářů, našetřete 1700 korun
na startovný a těšíme se na vás poslední víkend
v červnu!“ vzkazují pořadatelé.

Tóny v parku v Hostinném
Tyršovy sady v Hostinném budou v sobotu
18. června hostit akci pod názvem Tóny v parku.
Od 18 hodin se postupně představí kapely NuBa,
The Last Revolution a JAPATO. Vstupné na akci
je dobrovolné. Pořadatelé však avizují, že v případě špatného počasí se akce ruší. (jš)

Pořiďte si například:

ŠKODA

ŠKODA

FABIA

COMBI 1,0 TSI 70 KW ACTIVE TOUR

ŠKODA

SCALA

1,0 TSI 81 KW AMBITION

KAROQ

1,5 TSI 6M FACELIFT AMBITION

Cena hotově

362 300 Kč

Cena hotově

533 600 Kč

Cena hotově

720 800 Kč

Operativní
leasing

5 110 Kč

Operativní
leasing

měsíčně

7 062 Kč

Operativní
leasing

měsíčně

Do provozu
Tachometr

2022

Do provozu
Tachometr

2022

Do provozu
Tachometr

měsíčně

5 km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
HAVEX-auto s.r.o.
Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 406 321, e-mail: vr.nv@havex.cz
www.havex.cz, www.prodej-vozu.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Fotograﬁe vozů jsou ilustrační.

5 km

9 197 Kč
2022
5 km

Přijmeme pracovníka /
pracovnici do Infocentra
SPINDL.info

Mistrovství republiky
v Globalringu
V sobotu 11. června se v Rudníku v areálu ZKO
Rudník (naproti firmě Akwel) uskuteční mezinárodní mistrovství České republiky v Globalringu.
Jedná se o kynologický obranářský sport, který je
založen stejně jako ostatní ringové sporty na historických základech praktického využití psa pro
službu. Tyto základy se postupně vyvinuly v kynologický sport, tzv. ring, který slouží pro sportovní
soupeření mezi psovody se svými psy a také k pobavení diváků. Začátek akce je v 9:00, občerstvení
bude pořadateli zajištěno.
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ve Špindlerově Mlýně.
Požadujeme: vstřícné jednání s klienty, částečná
znalost NJ a AJ, pracovní nasazení, směnárenský kurs
výhodou (není však podmínkou; zajistíme zaškolení).
Nabízíme: práci v příjemném prostředí
v centru Špindlerova Mlýna,
Pracovní doba: 9:00 - 18.00h, „krátký / dlouhý“ týden,
velice dobré ﬁnanční ohodnocení.
Preferujeme dlouhodobou spolupráci.
Nástup možný ihned.
CV posílejte na mail: info@spindl.info,
případně tel. 605 352 767 - Martin Jandura

TÝDEN BEZ ODPADU

TISKÁRNA PRATR, a. s.
HLEDÁ DO SVÉHO TEAMU
NOVÉHO KOLEGU
Řezač

Na odpadové konferenci byly
prezentovány slibné start-upy
Projekt TýDen bez odpadu, do kterého se zapojili žáci
vrchlabských základních škol a nižších ročníků gymnázia, vyvrcholil 22. dubna - na Den Země - velkou
dětskou konferencí v sále Střelnice.
ANTONÍN KAŠPAR

První část konference pro první stupeň začala hned
ráno v Kulturním domě Střelnice. Během dopoledne se zpívalo, rapovalo, dostalo se i na informační
a praktické projekty. Občas jsem tajil dech nad tím,
jaké úrovně byly děti hlavně z prvních a druhých
tříd schopné dosáhnout. Mnoho projektů bylo
opravdu povedených.
V dopolední části vyhrál projekt prvňáků ze základní školy Školní na Liščím kopci. Děti společně
s paní učitelkou uspořádaly burzu hraček. „Když
jsme společně s dalšími učiteli měli schůzi ve Středisku ekologické výchovy SEVER, kam s dětmi jezdíme, a dozvěděla jsem se o odpadové konferenci
a projektech, tak mi bylo hned jasné, že je složité, aby prvňák sám něco vymyslel a zrealizoval.
A protože je a měla by být ekologie tématem číslo
jedna v naší společnosti, napadla mě burza hraček,
které se zbytečně vyhazují,“ říká učitelka Zdena
22

Hrnčířová, jejíž třída prvostupňovou část konference vyhrála. „Nápad byl můj, ale jinak celou realizaci obstaraly děti. Posbíraly si hračky, přinesly je,
spočítaly je…,“ líčí přípravu projektu paní učitelka.
Stejný počet hraček, který na burzu dítě přineslo, si
zase mohlo odnést domů. „Klepal jsem se,“ svěřuje
se Luky, jak se cítil, když na pódiu společně se spolužáky Jančou a Vilíkem prezentoval projekt, na
kterém se podílela celá třída. „Zatím jsme to jenom
zkusili s tím, že by se to v dalších letech mohlo opakovat,“ říká paní učitelka Hrnčířová. „Teď budeme
mít ještě bleší trh,“ doplňuje Lukáš spolu se svými
spolužáky.

• Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po-Pá.
• Obsluha řezacího stroje.
• Hledáme šikovného pracovníka s výučním listem.
• Očekáváme pečlivost a manuální zručnost,
spolehlivost a samostatnost.

Nabízíme velmi pestrou práci (jsme zakázková
výroba – každá zakázka je jiná) v moderní
tiskárně, firemní benefity a individuální
přístup ke každému zaměstnanci.
Kontaktujte nás a přijďte se podívat!
Monika Exnarová
monika.exnarova@pratr.cz
737 279 792

Přísná porota v akci
V druhé polovině konference bylo rozhodování
o vítězi poněkud složitější. I tentokrát se zpívalo,
hodně upcyklovalo, šetřilo jídlem nebo vznikaly
zajímavé startupy. Ze všech nadějných projektů
porota nakonec vybrala dva vítězné. Největší rozruch v publiku však vzbudila módní přehlídka.
Skupina modelek z gymnázia si vyrobila šaty
a další outfity z papírových tašek, pytlů či PET
lahví. Následně se všechny představily v oslňu23

TÝDEN BEZ ODPADU

jícím tempu svého vystoupení. Publikum jásalo,
tleskalo, hvízdalo, ale přesto se – k překvapení
mnohých – projekt na bedně neumístil. „Módní
přehlídka holek z Liščáku byl náš favorit na výhru,“ komentují to i spoluvítězky projektového
klání Lenka, Kája a Veronika. „Pokud bychom měli
cenu obecenstva či popularity, máte pravdu, že by
tento projekt asi s přehledem zvítězil. A i v porotě
byl v nejužším výběru kandidátů na vítězství. Ale
porota rozhodovala dle předem daných kritérií
a na tom tento tým ztroskotal, konkrétně na praktické proveditelnosti. Pokud děvčata příště místo
papírových tašek či igelitových pytlů pro nápadité
upcyklované oblečení použijí třeba starší oblečení
nebo použité povlečení a zachovají si kreativitu
a provedení, nebudou mít konkurenci,“ vysvětluje
finální verdikt poroty Tomáš Vrbata, hlavní organizátor celého projektu TýDen bez odpadu.

Jedním z vítězů tak byl tým, který tvořily Lenka,
Kája a Veronika ze základní školy náměstí Míru.
Děvčata ve svém projektu představila vlastní Ekomapu Vrchlabí.
„Naším cílem bylo zjistit, zda se tu nachází místa,
kde se dá například bezobalově nakupovat, kde si
místo plastové lahve můžete natočit vodu do své
lahve, nebo zdali zde funguje možnost koupit si
v restauraci neprodané pokrmy. Prostě a jednoduše jsme chtěly zmapovat Vrchlabí a mít to všechno
na jednom místě,“ popisují projekt jeho autorky.
„Prvotní nápad přišel od paní učitelky a nám se
moc líbil, tak jsme se rozhodly ho zrealizovat,“
říkají holky z vítězného týmu, kterým byla podle
jejich vlastních slov velkou oporou třídní učitelka
Tereza Fohlerová. „Z počátku jsme nevěděly, co
od toho projektu očekávat, ale jakmile jsme začaly
chodit po městě a zjišťovaly si informace, tak nám
to začalo dávat smysl. Projekt nás bavil. Až posled24

ní týden před konferencí jsme začaly mít strach
a chtěly to vzdát,“ pokračují vítězky.
Na pódiu Kája s Veronikou a Lenkou představily
a odprezentovaly svůj projekt a už po konci jejich
vystoupení byla řeč o vznikajícím start-upu, který
by stál za podporu a realizaci třeba ze strany města. „To byl náš hlavní cíl, nenechat to jen na papíře
a udělat z toho aplikaci. Na projektu dále pracujeme, rozšiřujeme místa a doufáme, že nám třeba
i okolí pomůže a dotáhneme to do finální podoby,“
uvedly členky vítězného týmu.
Vznik něčeho podobného není – minimálně podle slov Tomáše Vrbaty - planou nadějí. „Již nyní
intenzivně přemýšlíme, jak například Ekomapu
opravdu uvést do praxe, třeba jako aplikaci vyvinutou pomocí Hackatonu,“ svěřuje plány do budoucna tento iniciátor Vrchlabí bez odpadu. „Již
máme i první partnery, kteří by se s námi na tom
chtěli podílet. Ale i celá řada dalších nápadů si říká
o rozpracování, budeme na tom pracovat postupně,“ dodává.

HLEDÁME SEŘIZOVAČE

Máme tisíce výrobků, které se dotýkají života téměř
každého z nás. Nová auta díky nim jezdí a jsou čistější.
V trutnovských halách jich vyrábíme miliony ročně
a i to je málo.
Rosteme a potřebujeme další šikovné ruce.
Zkušení profíci i čerství absolventi, máme tu práci pro
vás.

Šikovným kandidátům
a kandidátkám nabízíme
nástupní bonus 30 000 Kč.
Vitesco Technologies, Trutnov - práce, co má smysl
a budoucnost

Druhý vítězný projekt byl z jiného soudku. „Náš
projekt je o zprostředkování objednávky ekologických školních potřeb pro všechny žáky vrchlabského gymnázia,“ popisují svoji iniciativu v nákupu
školních pomůcek členky druhého vítězného týmu
– Emílie a Anežka. „Jako studentky se s touto problematikou setkáváme téměř každodenně. A také
jsme chtěly, aby měl náš projekt nějaký přímý dopad na lidi v našem věku, protože o tom celá konference byla,“ pokračují gymnazistky. „Výhru jsme
úplně neočekávaly, ale určitě jsme doufaly. Výhra
však nebyla to, proč jsme projekt vytvořily,“ doplňují vzápětí.
A jak se projekty a celkové vyznění dětské konference líbilo porotcům? „S představenými projekty
jsem velmi spokojen. Z počtu zhruba třiceti přihlášených týmů bylo vidět, že téma oslovilo opravdu
velké množství žáků a učitelů, a to byl vlastně účel
celé této fáze iniciativy. Navíc mnoho projektů
ukázalo opravdu vysokou úroveň, ať již nápady
a myšlenkami, tak i vlastním zpracováním. Skvělé
je také, že se zapojily rovnoměrně všechny školy
a ročníky,“ zhodnotil akci její hlavní koordinátor
Tomáš Vrbata. „Co do kvality děti mé očekávání
překonaly – celá řada projektů byla opravdu skvělá. Určitě chceme představené projekty představit
širší veřejnosti,“ uzavírá Tomáš Vrbata.

www.vitesco.jobs.cz
personalni.trutnov@vitesco.com

Jen pár dní poté se na vrchlabské evangelické faře
sešla skupina několika desítek lidí, ochotných
a připravených pomáhat – z evangelického sboru,
Diakonie ČCE, skauti, sokolové a dobrovolní hasiči
z Harty, umělci ze spolku SůVA, z Dětského klubu
EDDA. Vedle toho se prakticky okamžitě rozjela
obdivuhodná vlna pomoci a solidarity od místních
i dlouhodobě u nás žijících Ukrajinců. Ze schůzky
u vrchlabských evangelíků se zrodila platforma
Vrchlabí pomáhá (www.facebook.com/vrchlabipomaha).
Od poloviny dubna se podařilo navázat skvělou
spolupráci s Kulturním domem Střelnice, kde
se teď každou středu scházejí desítky ukrajinských rodičů k výuce češtiny, zatímco se střídají
dobrovolníci, kteří se jim v tu dobu starají o děti.
K dětské partě malých Ukrajinek a Ukrajinců
se postupně přidává stále víc a víc českých dětí
(i rodičů) a vznikají tak nová přátelství, která překonávají dost úspěšně jazykovou bariéru. Do akce
se zapojila též Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí, která využila těchto pravidelných
setkání k prezentaci nově otevřené výuky ukrajinských dětí v ZUŠ.
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Pravidelně se dobrovolníci, v čele s koordinátorkou
iniciativy Vrchlabí pomáhá Kristýnou Baše, scházejí se zájemci z řad uprchlíků, aby jim pomohli
vyznat se v potřebných náležitostech se získáním
statutu uprchlíka, sháněním zaměstnání a pracovního uplatnění, lékařské pomoci a dalších. Do práce se na komunitních česko-ukrajinských setkáních
zapojují aktivně i samy Ukrajinky. K výuce češtiny
na Střelnici přibyly také páteční hodiny pro desítky Ukrajinců ubytovaných v herlíkovickém Edenu.
„Nebylo možné jen stát a koukat se, jak sem přicházejí stovky lidí a nevědí, co si počít. Považovali
jsme od začátku za důležité vzniklou situaci aktivně řešit,“ říká Kristýna Baše.

Ruská válka proti Ukrajině zřejmě jen tak neskončí
a v každém případě za sebou nechá velkou zkázu a řadu prakticky zničených ukrajinských měst
a vesnic. Ukrajinští hosté tu proto zřejmě budou
s námi žít ještě řadu měsíců. Dobrovolnická iniciativa Vrchlabí pomáhá proto myslí i na plány do
budoucna, jako jsou letní tábory a jazykové kurzy
pro ukrajinské děti. „Naše zkušenost je, že příchozí jsou vesměs velmi aktivní a pracovití lidé, chtějí
pracovat a zapojit se do života a společnosti. My
jim v tom chceme být nápomocní,“ říká koordinátorka Kristýna Baše. A dodává, že kdokoliv potřebuje informace, nabízí práci nebo má zájem se
jakkoliv zapojit, vše najde na facebooku @VrchlabiPomaha, nebo se může ozvat e-mailem na adresu
vrchlabipomaha@gmail.com.

ŠAKALÍ LÉTA, Těšínské divadlo

Nad ránem 24. února napadla ruská armáda sousední Ukrajinu. Před válkou začaly prchat tisíce lidí.
Během tří měsíců jich několik stovek dorazilo také
k nám do Vrchlabí. Město a okolní obce se staly dočasným domovem zhruba tisícovky válečných uprchlíků – v naprosté většině žen a dětí.

ČINOHERNÍ
DIVADLO B

DIVADLO
A HUDBA

NOVÉ
DIVADLO

Divadelní předplatné 2022/2023
UFFO nabízí i pro příští divadelní sezónu předplatné
ve čtyřech skupinách.
Zájemci o předplatné si mohou zakoupit
abonentky v Inforecepci UFFO.

www.uffo.cz

BECKHAM, Studio DVA divadlo

JAKUB KAŠPAR

ČINOHERNÍ
DIVADLO A

PUNK PAJAMA PARTY, Divadlo Štúdio tanca

Ukrajina bojuje
a Vrchlabí pomáhá

VINA?, Dejvické divadlo

POMOC UPRCHLÍKŮM

HUDEBNÍK

Byl jste už jako malý kluk vzorný žáček hudební školy, který doma pilně cvičí, nebo jste prošel i obdobím,
kdy byste s tím nejraději „sekl“?
Je pravda, že na housle jsem příliš necvičil, ani to
po mně nikdo vlastně nevyžadoval. Klarinet mě
ale od počátku ohromně bavil. Hrával jsem hodinu,
dvě i tři a měl velikou radost, že se zlepšuji.

Hudba mi dává pocit
ohromného zadostiučinění
Klarinetista a člen České filharmonie Jan Mach
je nejen vynikající muzikant, ale i skutečně milý
a skromný člověk. Povídali jsme si o jeho hudebních
začátcích, různosti posluchačů v koncertních sálech
po celém světě, ale i o tom, při čem relaxuje a jakou
hudbu sám poslouchá.
GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: DANIEL HAVEL

Setkáváme se ve Víchové nad Jizerou, kam jste přijel
za vaší maminkou. Pocházíte tedy z Víchové?
Narodil jsem se v Jilemnici. Dětství jsem prožil ve
Víchové. Od čtrnácti let jsem studoval konzervatoř
v Brně, ale domů jsem jezdíval každý týden. Za
maminkou samozřejmě jezdím stále.
Je hudební nadání ve vaší rodině tradicí?
Nikdo z rodiny se hudbě nevěnoval profesionálně, ale dědeček z maminčiny strany byl amatérský
varhaník, houslista i klavírista. Nadšeni pro hudbu
byli také rodiče. Všimli si mého nadání a přivedli
mě do hudební školy.
Navštěvoval jste lidovou školu umění v Jilemnici. Od
kolika let? A byl vaším prvním nástrojem klarinet?
Do takzvané „lidušky“ jsem začal chodit už jako
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prvňáček. Půl roku jsem se učil hře na klavír u paní
ředitelky Haukové. Tvrdila, že výborně slyším,
a tak bych mohl hrát na housle. Začal jsem se tedy
učit na housle u mladé paní učitelky, která tam ale
působila jen jeden rok. Přešel jsem k panu Polákovi
a vydrželo mi to až do osmé třídy. Nakonec se to
ještě tak nějak „přehouplo“ ke klarinetu.
Co vás přilákalo ke klarinetu?
Netajím se tím, že se mi v sedmé třídě líbila dívka, která hrála právě na klarinet, tak jsem si to také
chtěl vyzkoušet. Navíc zrovna v hudební škole
hledali do kapely někoho, kdo by hrál na dechový
nástroj, a tak jsem si vybral klarinet.
Podařilo se vám pak upoutat pozornost oné slečny?
Ale kdepak! Ale asi před rokem jsem se s ní nedaleko Prahy potkal.
Vzpomenete na své první učitele?
Určitě. A jsou to velmi hluboké vzpomínky, protože jak paní Hauková, tak i pan Horáček jsou opravdu osobnosti s velkým charisma a svým chováním
se výrazně zapsali do mé paměti. Vzpomínám na
ně často, občas se vídáme nebo přijedou na nějaký
můj koncert.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že by hudba mohla být
vaší celoživotní náplní, vaším povoláním?
Asi na konzervatoři. Tam si člověk, pokud mu to
jde a je úspěšný, uvědomí, že by se hudbě chtěl
věnovat možná celý život. Cvičíte spoustu času
a vlastně se vám to ani nechce opustit. Hudba vás
vtáhne a už vás nepustí.
Vystudoval jste brněnskou konzervatoř. Z jakého důvodu jste volil právě konzervatoř v Brně?
Bylo to na doporučení paní ředitelky Haukové. Já
sám po tom nijak nepátral.
Kdo vás připravoval na přijímací zkoušky?
Na praktickou část, tedy hru na klarinet, samozřejmě pan Horáček. Připravili jsme si repertoár
a cvičili a cvičili. Zabývat se teoretickou částí mě
naštěstí přinutila paní Hauková.

tisté, kteří nemusí hrát na klarinet „tak skvěle“, ale
důraz se klade na jejich pedagogické schopnosti,
společně s těmi, kteří se připravují na orchestrální
nebo i sólovou dráhu. U nás se hlavní důraz klade
na hru, takže i konkurzy na pedagogy vyhrávají
v podstatě ti nejlepší sólisté.
A liší se i posluchači u nás a v zahraničí?
Rozdíl je určitě mezi evropskými zeměmi a například Čínou nebo Japonskem. Japonci jsou vděční,
nadšení, všemu tleskají. V Číně je to zatím takové
rozvíjející se teritorium naší evropské klasické hudby, takže tam se na nás přijdou podívat ze zvědavosti celé rodiny a v průběhu si i povídají.
Vnímáte během koncertu pozornost a reakce posluchačů?
Ano. Většinou je publikum v klidu, ale vnímám,
když třeba někdo zakašle nebo v průběhu koncertu odchází. Nedávno jsme hráli takovou vtipnou
věc – Kuchyňskou revue Bohuslava Martinů. Na
stejném koncertě byl i Stravinského Příběh vojáka.
Jde o podobu melodramu, je tam tedy herec, který
odvypráví děj. Diváci samozřejmě reagují, smějí se.

Dále jste pokračoval na AMU v Praze, kde dnes vyučujete. Čeho se snažíte jako pedagog vyvarovat
a naopak, na co kladete ve své práci důraz?
Čeho se snažím vyvarovat? Možná toho, abych
nevytvářel kopie. Jistě, že mám tendenci studenty
vést a nutit jim svůj názor na danou část skladby,
na výraz, zvuk… Přesto je důležité nechat jim svobodu a vlastní názor.
Kteří z pedagogů vás nejvíce ovlivnili?
Zmiňoval jsem pana Horáčka. On mě ke klarinetu nasměroval, hodiny s ním mě opravdu bavily.
Šest let na konzervatoři mě vedl pan Bartoň. Samozřejmě, že on mě zásadně ovlivnil. Z vysoké školy
bych jmenoval pány profesory Mareše a Hlaváče.
Absolvoval jste také řadu zahraničních kurzů.
V čem se podle vás především liší studium u nás
a v zahraničí?
Já sám mám zkušenosti z Německa, kde jsem byl
na půlroční stáži v Karlsruhe. Tam mají například
jiný způsob výuky ve smyslu zaměření. Lze tu získat diplom učitelský, orchestrální nebo sólistický.
Budeme-li se bavit konkrétně o mém oboru, studují
tedy na stejné škole a u stejných profesorů klarine-

Houslista Ivan Ženatý mi při rozhovoru prozradil, že
před koncertem vždy chvíli stojí na hlavě, aby posílil svoji stabilitu. V čem spočívá vaše příprava před
koncertem?
Tak já se rozhodně před koncertem na hlavu
nestavím. Nemám žádné speciální přípravy.
Snažím se být v klidu a nepřipouštět si příliš důležitost okamžiku.
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PÍT SE BUDE:

Jak dlouho jste členem České filharmonie?
Od roku 2018.

a samozřejmě smyčcové nástroje jsou úžasné. Jmenoval bych i lesní roh.

Jak se časem měnilo vaše postavení v České filharmonii?
V orchestrech to funguje tak, že občas je vypsán
konkurz na určitou pozici, která se uvolní. Já jsem
dělal konkurz na místo prvního klarinetisty. Vyhrál jsem ho a tato pozice mi zůstává.

Platí podle vás stále úsloví „Co Čech, to muzikant“?
Někde jsem slyšel analýzu, že to neplatí. Můžeme
to ale tvrdit dál a být pyšní na něco, co se říkávalo,
ať už to pravda je, nebo není.

Hrajete raději jako člen orchestru, sólista nebo v komorním tělesu?
Neřekl bych, že něco hraji raději. Vše z toho, co jste
vyjmenovala, je specifické a má něco do sebe. Samozřejmě, že sólistické vystupování je sebestřednější a náročnější po psychické stránce i co se týče
přípravy. Naopak v orchestru jste součástí velkého
týmu, musíte vnímat okolí, někdy hrát sólisticky,
jindy komorně, doprovázet zbytek členů. Možná,
že komorní hudba je dejme tomu nejzábavnější.
Která hudba je vám nejbližší?
Vzhledem k mému oboru baroko příliš ne, protože
klarinet ještě v baroku neexistoval. Hrajeme krásné
romantické koncerty. Za mého působení v Opeře se mi velmi líbily opery Puchiniho a Antonína
Dvořáka. Velmi mám rád také opery i symfonie
Čajkovského.
Poslechnete si i populární hudbu?
Nemám nic vyloženě oblíbeného, poslouchám
běžný proud v rozhlase. Někdy mě něco nadchne,
hlavně když je tam hodně bicích. Pro mne je to oddech, když nemusím vnímat každý nástup, každý
nástroj zvlášť. Při poslechu klasické hudby se už od
toho neumím oprostit. Vnímám hudbu v milionech
nuancí. Říká se, že klasičtí hudebníci nemohou
chodit na muzikoterapii. Pustí vám například Mozarta, ale vy tam slyšíte, že ten hoboj hraje vysoko
nebo nízko, a spíše vás to rozhodí.
A nevadí vám to, že si nedokážete poslechnout klasickou hudbu, aniž byste ji analyzoval?
To už asi nikdy nezjistím.
Který hudební nástroj je vám na poslech nejpříjemnější?
Nástroje, které šetří sluch. Některé nástroje si
opravdu nepřeji, aby v orchestru seděly za mnou.
Trumpeta je nádherný nástroj, mám ho moc rád,
ale když za mnou budou sedět tři trumpetisté,
„ustřelí“ mi hlavu. Určitě musím mít rád klarinet
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Kolik klarinetů vlastníte a podle čeho se určuje kvalita tohoto nástroje?
To je složitější. Existují totiž i různé poddruhy
klarinetů. Z této rodiny vlastním basový klarinet
značky Selmer a mám klarinet Buffet Crampon
A a B – to jsou mé vlastní nástroje. Dále mám služební z filharmonie. Vybral jsem si kvalitní nástroje
ve Francii, v továrně Buffet Crampon. Žádný z nástrojů nehraje stejně, vybral jsem si tedy modely,
které mi nejvíce vyhovovaly.
Získal jste řadu ocenění, kterého si osobně nejvíce
vážíte?
Nejvíce si vážím toho, že mohu vystupovat s Českou filharmonií na světových pódiích, s hudebníky
opravdu nejvyšších kvalit. Je to nepřekonatelný
zážitek.
Co především vám hudba dává a co naopak bere?
Bere mi čas, nervy, psychickou i fyzickou sílu.
A dává? Pocit ohromného zadostiučinění, když cítím, že se koncert povedl a zanechal v posluchačích
zážitek, který vydrží měsíc, možná i celý rok.
Jak často se podíváte do Víchové?
Snažím se alespoň dvakrát do měsíce. Někdy je to
obtížné, hrajeme většinou i o víkendech.
Pokud nekoncertujete, jak relaxujete?
Jedu za maminkou, pracujeme na poli, děláme, co
je třeba. Nejsem sportovní typ, rád se ale projdu.
A nejlepší relaxací je vínko na zahrádce. Také si občas pustím hezký film.
Můžeme se těšit na vaše vystoupení v našem kraji?
Bohužel v nejbližší době žádný koncert v blízkém
okolí neorganizujeme. Naposledy jsme hráli v Jilemnici v roce 2017. Uvidíme, jak to bude dál.
Byl koncert v Jilemnici pro vás emotivně jiný?
Samozřejmě. Chtěl jsem to uvádět a skoro jsem nemohl mluvit. Přišli moji blízcí, rodina, přátelé, které jsem dlouho neviděl. Po koncertě jsme se sešli
a popovídali si. Byl jsem rád, že se koncert líbil.
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