kulturně-společenský magazín | Září 2021 | zdarma

Z kapitána
trenérem
Tomáš Jirků

Editorial
Návrat do normálu?
JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE

Prázdniny skončily. Přestože začátek
letošního roku byl dost divoký
a nadcházející léto bylo vykreslováno
v černých barvách, nakonec to tak
špatné nebylo. Dovolené proběhly, kdo chtěl letět k moři, ten letěl,
o koncerty nebyla nouze a restaurace měly dveře dokořán. Nyní se
ve vzduchu vznáší otázka „Co bude
dál?“ Covid totiž nezmizel, stále je
tu s námi a zcela určitě neřekl svoje
poslední slovo. Nyní jde o to, jak moc
nás ovlivní. V září začíná školní rok.
Ruku na srdce, děti si toho loni ve
škole moc neužily a další výpadek
výuky už by mohl mít pro řadu
z nich vážné následky. Věřme proto,
že se školy už zavírat nebudou. Totéž
platí i o volnočasových aktivitách.
V sobotu 11. září začíná i nový ročník
1. hokejové Chance ligy. Vrchlabský
tým ve své první sezóně uhrál skvělý
výsledek. Letos už by si zasloužil
hrát svoje zápasy před plnými
tribunami. Zkrátka: děti ve školách,
fanoušci na hokeji. To je náš normál.
Vrátíme se k němu?
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ANKETA

Z centra Vrchlabí se stalo
staveniště. Co vy na to?
V centru města probíhá od začátku srpna rozsáhlá rekonstrukce Krkonošské ulice včetně výměny potrubí či
plynového řadu. Tato rozsáhlá akce zde zastavila dopravu, ale i ochromila každodenní ruch či vytlačila pryč
tradiční kulturní akce. Redakce Vrchlabinek oslovila několik vrchlabských osobností a položila jim otázky
„Jak hodnotíte fakt, že centrum Vrchlabí bylo a je rozkopáno uprostřed léta? Omezilo vás to nějak?“ A jaké
jsou jejich odpovědi?

Alfréd Plašil, místostarosta
města (Volba pro město)
Rekonstrukce hlavní ulice,
a to včetně výměny plynového
řadu, vodovodního potrubí,
kanalizace, veřejného osvětlení
a zádlažby chodníků, při současném napojení všech nemovitostí na nové sítě,
potřebuje určitý čas, cca 4,5 měsíce. Při zahájení
prací na jaře by rekonstrukce probíhala i přes léto,
při zahájení prací v létě bude probíhat do zimy. Rekonstrukce s sebou přináší významné omezení pro
fungování centra města. Jako určitá kompenzace
bylo významně rozšířeno parkoviště na objízdné
trase u Divadelního klubu a umožněno parkování
na náměstí TGM. Jako vstřícný krok město na dobu
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čtyř měsíců snížilo nájemné ve svých nebytových
prostorách. Po dokončení rekonstrukce Krkonošské ulice, parkoviště u kláštera a muzea Správy
KRNAP by mělo dojít k významnému vylepšení
centra města a ke zvýšení jeho atraktivity pro místní i návštěvníky města. Současné nepříjemné omezení by se tedy mělo do budoucna vyplatit.
Dominik Zdržálek, fotbalista
Přes letní sezonu mně to přijde
takové nešťastné. Mě osobně se
to úplně nedotklo, ale není to
příjemné čekat v kolonách. Asi
by se k tomu měli vyjádřit povolanější lidé.

Roman Frána,
prodejce zahradní techniky

Lukáš Gašpar, realitní makléř

Jelikož mám svou živnost
v Hořejším Vrchlabí, tak mě
uzavírka nějak neomezila.
Spíš mně vadí, že vznikne
nesmyslné pravoúhlé parkování, kam se špatně najíždí, a snížení kapacity
míst. Už teď je problém zaparkovat.
Lukáš Teplý, městský
zastupitel (Vrchlabí do toho!)
Naprosto rozumím tomu, že
v případě takové velké investiční akce do veřejné infrastruktury už není možné
naplánovaný termín realizace nějak zásadně měnit s ohledem na smlouvy
s dodavateli, neustálé navyšování cen stavebních
prací nebo sladění s dalšími probíhajícími pracemi. V tomhle ohledu věřím, že vedení města
se maximálně snažilo najít co nejlepší řešení. To
načasování je ale opravdu nešťastné. První letní sezonu po roce covidové mizérie v podstatě
ochromit služby v centru města, to je pro podnikatele a živnostníky – a ve finále i pro nás ostatní
a centrum jako takové – velká rána. To, co tedy
podle mě opravdu selhalo, je komunikace. V takovémhle případě nejde všechno odbýt několika
řádky v městském časopise o tom, že je potřeba
zatnout zuby a těšit se na krásnou novou hlavní
ulici. Sejít se s provozovateli obchodů a restaurací
na náměstí a okolí, vysvětlit jim předem, jak akce
bude probíhat a jaké mohou čekat komplikace, informovat je o změnách, snažit se vymyslet, jak jim
pomoct a ulevit, pravidelně informovat Vrchlabáky o tom, proč akce probíhá viditelně tak pomalu
nebo proč jsou omezení větší, než bylo plánováno
– to všechno by přece nemělo být tak těžké. Věřím, že se z toho vedení města konečně poučí.

Zrovna tento týden (v polovině
srpna, pozn. red.) jsem myslel na
Vrchlabáky, kteří podnikají na
Krkonošské ulici a na náměstí, že
načasování není úplně vhodné. Je
mi jich líto. Nejdříve rekonstrukce dolní části, pak rekonstrukce diskutovaného náměstí Míru, poté omezení kvůli pandemii a teď zase
rekonstrukce... Načasování není správné. Mě to jinak
neomezuje. Zaparkuji jinde nebo dojdu pěšky.
Jan Švimberský,
majitel pivnice Sklípek
Termín to je určitě nejnevhodnější. Návštěvnost Sklípku to
omezilo jen minimálně, protože
máme přístup zezadu z ulice
Labská.

Hledáme šikovného člověka na pozici

SEŘIZOVAČ PLETACÍCH STROJŮ
(provozovna Vrchlabí)

Požadavky:
- výuční list (technický obor), manuální zručnost,
ochota pracovat v třísměnném provozu
Získáte:
- velmi dobré platové ohodnocení, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na stravování

Josef Chvalina,
pedagog
Je to „netradiční“, ale zvykneme si na všechno, jako na
„tankodrom“ ve Fügnerově
ulici.
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Více na www.aries.eu/kariera
+420 733 600 734, kutlvasrova@aries.eu

HOKEJOVÝ TRENÉR

Za pár dní začne nový ročník 1. hokejové Chance ligy.
Vy už u toho však nebudete na ledě jako hráč. Jaké
máte z toho pocity?
Abych řekl pravdu, moc jsem ještě nad tím neměl
čas přemýšlet. A vlastně ani ve vteřině mě to nenapadlo, protože červenec a srpen byly a jsou hrozně
hektické. Máme tady příměstské kempy pro mládež, tréninky jednotlivých kategorií a do toho hodně nabitý program s Áčkem, takže jsem od rána do
večera na zimáku v parmanenci, a tím pádem jsem
neměl vůbec čas o tom přemýšlet.
Když jste letos na jaře oznámil své rozhodnutí skončit, pro řadu lidí to bylo překvapení. Co vás k tomuto
kroku vedlo?
Uvažoval jsem o tom dlouhodobě. Abych to uvedl
v souvislostech, musel bych se vrátit asi o deset let
zpátky do svých dvaceti, kdy jsem byl na pomezí
toho, jestli hrát hokej nebo ne. Byl jsem trošku otrávenej z toho, do jaké situace jsem se dostal v juniorech v Liberci. Rozhodl jsem se proto vydat na dráhu studia a šel jsem studovat Fakultu tělovýchovy
a sportu s tím, že se chci hokeji věnovat, protože to
mám rád. Ale ne z pozice hráče, ale trenéra. V tu
dobu tady ve Vrchlabí končila 1. liga pod panem
Dědkem a pod Alešem Cermanem začínala nová
éra v krajském přeboru. Takže se mi ozvali, jestli
tady nechci hrát.
A na to jste kývl.
Ano. Úplně to dávalo smysl. Říkám „dobrý, budu
studovat a pro zábavu si tady domu budu chodit
hrát hokej“. Jenomže postupem času byly stále vyš-

Chceme vychovat co nejvíce
mladých nadějí
JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ

Dlouhé roky nosil Tomáš Jirků na svém dresu kapitánské „céčko“ a vedl tým HC Stadion Vrchlabí do mnoha
hokejových bitev. Letos na jaře však svoji hráčskou kariéru ukončil a přijal nabídku stát se asistentem trenéra vrchlabského A-týmu, který v září zahájí svoji druhou sezonu v 1. hokejové Chance lize. Vedle toho je
Tomáš Jirků i šéftrenérem mládeže, takže témat k rozhovoru jsme měli více než dost.

ší a vyšší ambice a mě to zase začalo hrozně bavit
a naplňovat. Moje role v týmu se každým rokem
zvětšovala a zvětšovala. V tu chvíli jsem do toho
šel vždy ze sezóny do sezóny s tím, že se pak rozhodnu, co dál. Dokud to šlo, chtěl jsem trénovat
i hrát. Přestože sezóna mládeže byla kvůli covidu
neúplná a nestandardní, tak jsem si pak sám v sobě
vyhodnotil, že v tomto režimu nemůžu dlouhodobě fungovat.
Jestli tomu dobře rozumím, zvažoval jste buď naplno
hrát, nebo naplno trénovat.
Ano. Z mého pohledu bych si musel vybrat, abych
to dělal pořádně a na sto procent, jak jsem u všeho
zvyklý. Mohl jsem se rozhodnout, že budu ještě pět
šest let hrát hokej, hrozně by mě to bavilo, ale to by
bylo hrozně krátkozraký. A z dlouhodobého hlediska by to bylo hloupé a hodil bych do koše svá
studia i desetiletou praxi s trénováním mládeže.
Jistě, těšilo by mě hrát před diváky, dát si Winter
Classic a tak dále. To mě mrzí. Ale v tu dobu mého
rozhodování přišla i nabídka od vedení klubu trénovat A-tým, byla tam od nich vize do budoucna,
a to mě oslovilo. Vedení na mě netlačilo, dali mi čas
na rozmyšlenou s tím, že moje rozhodnutí budou
respektovat.
Zkrátka byla to nabídka, kterou nelze odmítnout.
Ano, přesně tak.
Co na to vaši spoluhráči v kabině? Přemlouvali vás
nějak?
Ono už to tam trošku šumělo delší dobu a nebylo
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to žádné velké překvapení. Ale spíš to pro mě bylo
hodně emotivní. Byl jsem naměkko, když jsem to
oznamoval klukům v kabině, a v tu chvíli to nebylo
jednoduchý.
V nové sezóně působíte jako asistent trenéra u A-týmu, nicméně jako pro šéftrenéra mládeže není pro
vás role na lavičce nová. Zeptám se ale na něco jiného. Jak hodnotíte hokejové podhoubí ve Vrchlabí?
O něm máte jako šéftrenér mládeže největší povědomí, že?
Když jsem začínal pomáhat s trénováním mládeže, tak tu v roli šéftrenéra působil Pavel Biegl, který tu odvedl velký kus práce. Velká zásluha patří
i Aleši Cermanovi, který tady mládež držel, věnoval se jí a nenechal ji úplně padnout. Já jsem se pak
snažil na práci pana Biegla navázat a posouvat
to dál a dál. Naším cílem je konkurovat velkým
klubům, ale ne v tom smyslu, že tu chceme dělat
dorost a juniorku na úrovni akademií. To víme,
že nemůžeme. Ale chceme mít tady hodně dětí
a hrát s nimi vyrovnané zápasy od malých až po
žáky. Jsme si vědomi toho, že v 9. třídě, nejpozději
v dorostu ti šikovní a nadějní hráči od nás musejí odejít do většího klubu, protože my jim už pak
nemůžeme nabídnout to, co je v akademiích. Naši
roli bereme jako tu, že chceme vychovat co nejvíce
nadějí do těchto velkých klubů. U ostatních hráčů
je to tak, že chceme, aby sem rádi chodili, měli to
tu rádi a abychom z nich vychovávali slušný lidi.
Začíná to ale všechno u náboru. To je pro nás největší priorita. Potřebujeme nabrat co nejvíce dětí,
zaujmout rodiče a hlavně děti, aby je sport bavil
a milovaly ho. A co se týče samotného hokeje,
snažíme se to stále dál posouvat, sám jsem byl na
několika stážích v zahraničí a snažil jsem se inspirovat ve Švédsku či Švýcarsku.

Jak probíhá nábor? Co mají udělat rodiče a jaké mají
mít předpoklady malí kluci?
Nábor probíhá celoročně. Stačí nás jen kontaktovat.
Kontakty jsou na našich webových stránkách. Pak
se domluvíme na termínu, kdy má přípravka trénink. První rok zapůjčujeme výstroj zdarma, takže
děti mají možnost si to vyzkoušet. Když je to pak
baví a zůstanou, výstroj si pořizují samy.
A co předpoklady u jednotlivých dětí?
Doba se změnila. Dříve, když těch dětí bylo hodně,
tak se dělaly výběry a vybíraly se děti s předpoklady pro hokej. Jsou různé testové baterie, kterými
se to dá velice dobře otestovat. Ale nyní už je to
formou náboru a my jsme rádi za každé dítě. Samozřejmě, že vidíme, když někdo má větší předpoklady a někdo menší. Ale chceme, aby se všem dětem
hokej líbil a chtěly ho hrát.
Jaká je odpadovost, jestli se to dá takto nazvat?
Řekl bych, že donedávna téměř nulová. Do starších
žáků se nám podařilo u hokeje udržet téměř všechny děti. Pak tam byl mírný pokles kolem dorostu,
kde nastává kritický věk kolem puberty, přechod
na střední školu atd. Ale teď po covidu se nám
stalo, že po letní přípravě pár dětí skončilo. Já to
přičítám covidu, jelikož se téměř rok nehrálo a netrénovalo. Předtím tyto děti byly tak nějak na hraně
kolektivu, ale pořád byly součástí týmu a měl jsem
pocit, že je to baví. Ale po covidu se vrátily obézní
a fyzicky nezdatné. Přestože jsme se jim to snažili
uzpůsobovat, některé děti to fakt nezvládly. Ony si
sice uvědomují, že mají problém, ale nic pro změnu
nedělají anebo dělají hrozně málo.
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Tak věřme, že se podobný lockdown mládežnického
sportu, jako tomu bylo vloni, už konat nebude.
To já doufám, protože to by byla úplná likvidace
mládežnického sportu u nás. Mám dojem, že my
a Slováci jsme byly jediné dvě země, které úplně
stoply mládežnický sport. Jinde si byli tak nějak vědomi toho, že je potřeba, aby se děti hýbaly.
Zmínil jste talentované mladé hráče, kteří mají talent na to, aby odsud odešli do akademií do velkých
měst. O kolika hráčích se tady bavíme?
Když bych to zprůměroval, tak to jsou plus minus
dva hráči z každého ročníku, které se nám podaří dostat do akademií. Beru to jako velký úspěch.
V porovnání mezi malými kluby tady v Královéhradeckém kraji jsme dopadli jednoznačně nejlépe.
Je to naše dobrá vizitka.

Myslím, že jsme usnuli na vavřínech a že to bylo
dáno dobou po pádu komunismu. Když si vezmeme, naše nejlepší generace, která zažila Nagano
a mistrovské tituly v té době, to byli kluci, kteří vyrůstali v době komunismu, kdy existovala tréninková centra, Dukly a podobně. Tam se sdružovali
a teklo tam spoustu peněz. Nevím, jestli to u hráčů
bylo dáno i psychikou, že byli více hladoví a měli
motivaci se prosadit, například kvůli cestování.
Ale je zřejmé, že od té doby začala špatná výchova
a její plody sklízíme nyní.

Jak si na tom stojí česká mládež v mezinárodním
kontextu? Každý fanda si všimne, že když například
kolem Vánoc hrají „dvacítky“, tak to nedopadne moc
dobře… Národní A-tým taky získal poslední titul už
před jedenácti lety. Jinými slovy, to už snad ani není
dojem, že zaostáváme…
No, to je bohužel reálný obraz současného stavu
českého hokeje. V mládeži zaostáváme ve všem
a o naše hráče přestává být v cizině zájem. Což je
šílený. Ačkoliv každý ví, co a jak se má dělat, tak
se toho dělá hrozně málo, zejména v akademiích.

Když odbočíme od trénování mládeže k postu asistenta trenéra A-týmu, v tuto chvíli (rozhovor probíhal v polovině srpna, pozn. autora) máte za sebou
první přátelské přípravné zápasy. Jak jste se sžil
nebo sžíváte s rolí trenéra, který na střídačce stojí za
hráči, mezi nimiž nedávno seděl?
Je to pro mě určitě nový, ale zase že mám zkušenosti s trénováním mládeže, tak už vím, jak se na
střídačce chovat. Ale samozřejmě rozdíl v přístupu
k hráčům v tom je. Jistě, nedávno jsem s nimi ještě
hrál, takže najednou nechci chytračit a koukat na
ně shora a poučovat je. Spíš se jim snažím být kamarádem a vrstevníkem, ale je důležité, aby tam
ode mne měli feedback a případně abych jim dal
i radu. Spíš se jim snažím být k ruce, aby se zlepšovali ve svém výkonu. Věci, které se týkají coutchingu, nechávám spíš na hlavních trenérech.

Je tedy současný stav dán tím, že my jsme ustrnuli
a usnuli na vavřínech a okolní země přidaly, anebo
my jdeme úplně zpátky?

Jak početný je trenérský tým u A-týmu?
Jsme čtyři trenéři a máme to rozdělené. Máme dva
hlavní trenéry, Petra Hlaváče a Martina Koudelku,

Pořiďte si například:

ŠKODA

ŠKODA

SCALA

1,0 TSI 85 KW AMBITION

Tepelná čerpadla,
téma pro další sezónu.
Připravte se!
Zařídíme vše od návrhu přes
dodávku až po profesionální montáž.
Samozřejmostí je i servis 24/7.

ŠKODA

KAROQ

2,0 TDI 110 KW 4X4 DSG SPORTLINE

SUPERB

COMBI 2,0 TDI 147 KW 4X4 DSG SCOUT

388 000 Kč

828 000 Kč

1 068 000 Kč

2019

2020

2021

28 873

12 750

14 500

+420 608 480 343
www.topenarstvisterba.cz
www.havex.cz, www.prodej-vozu.cz
Více o beneﬁtech a možnostech jejich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz nebo přímo u prodejců ojetých vozů na našich provozovnách.

HOKEJOVÝ TRENÉR

Jako člověk, který pravidelně sleduje hokej v televizi, často slýchám, že je nedostatek kvalitních
obránců. Je to tak?
Ono se poslední dobou mluví o ofenzivních
obráncích, že nemáme kreativní obránce, kteří
by uměli dobře rozehrát. Já jsem se vždy snažil
hodně hrát na puku a podporovat útok, to nyní
vyžaduji i od kluků.
Když jsem tady před dvěma lety dělal rozhovor s Tomášem Rolinkem, zmínil, že v nižších soutěžích padá
více gólů, protože hráči nemají zažitý propracovaný
systém, a že často to bývá bezhlavý útok, kdy pak
v případě obrácení hry jdou dva protihráči sami na
branku. Nakolik je to jiný systém v 1. lize, kdy už často bývají velice těsné výsledky?
S Tomášem Rolinkem v tom naprostou souhlasím,
protože 2. liga je taková volná. Je to dané tím, že
kluci si jdou zahrát po práci. 1. liga už je mnohem
propracovanější a organizovanější. Extraliga je
v tom ještě o kus dál. A jak jste zmínil, ve zlomových pasážích zápasů, kdy tým vede o gól a je
minuta do konce zápasu, už to je jen o disciplíně.
Z toho systému nesmí nikdo vypadnout, protože
pokud vypadne jeden hráč, tak se to může celé
úplně rozsypat. Oproti loňskému roku jsme udělali
nějaké změny, chtěli jsme navázat na dobrou práci
pana Baďoučka, ale určité aspekty hry se snažíme
změnit. Doufám, že k lepšímu.
Jak vypadá vaše příprava jako kouče?
Mně hodně dala vysoká škola, hlavně z obecného
základu, který by trenér určitě měl mít. Ale pak to
jsou samozřejmě hodně knížky. Rád čtu, hodně se
koukám kolem sebe. Hodně mi dala stáž ve Švédsku. Co se týče konkrétní práce u A-týmu, tvorby
herního systému, tak o tom se bavíme s trenéry,
vedeme plodné diskuze, ale ve výsledku bychom
se vždy měli nějak shodnout. Samozřejmě velká
inspirace je sledování zápasů NHL.
Ještě se zastavme u diváků. Drtivá část minulé sezóny se odehrála bez diváků před prázdnými tribunami. Nakolik to hráči vnímají jako hendikep?
Ze začátku to bylo hrozně divný. Obzvlášť tady,
kde jsme zvyklí na super atmosféru a spoustu lidí.
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Postupem času, jak si člověk zvykne na všechno,
tak se adaptuje a v podstatě nám to pak ani nepřišlo.
V sobotu 11. září začne nová sezóna Chance ligy.
Jaká jsou vaše očekávání v roli asistenta trenéra?
S jakým výsledkem budete spokojen?
Když budu mluvit za sebe, budu spokojen, když
budeme hrát v přední části tabulky, nejhůř do
8. místa. Chtěl bych, abychom se prezentovali líbivým ofenzivním hokejem s podporou obránců do
útoku. Rovněž bych chtěl, abychom vychovávali
mladé šikovné hráče.
POZVÁNKA

Městská knihovna
Vrchlabí vás srdečně
zve na Literární večer
- setkání s autorkou

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 TOP09
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.

regionální spisovatelka
GABRIELA JAKOUBKOVÁ
navštíví knihovnu ve

STŘEDU 8. ZÁŘÍ 2021 V 17 HODIN

Gabriela Jakoubková pochází z Víchové nad Jizerou a ve
svých osmnácti letech se stala autorkou již čtvrté knihy!
Po rozhovorech z Krkonoš a Houbařském slabikáři vydala knihu Tak znovu, ve které odkrývá skutečné příběhy
lidí, kteří si prošli zásadním životním zlomem a dokázali
se vrátit do života.

Městská knihovna
Krkonošská 630, Vrchlabí
vstup volný

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

a pak jsem tam já a Honza Starý v pozici asistentů.
Honza se hodně stará o suchou přípravu, je to spíš
kondiční trenér a pomáhá Martinovi s útočníky. Já
s Petrem Hlaváčem máme na starosti obránce plus
já ještě dělám videocoutching.

IVAN ADAMEC

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 je 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 13

DEVRO JILEMNICE

ních pracovníků (probíhala celá řada výrobkových
testů), výrobních dělníků, zaměstnanců údržby
a dalších profesí.
Po kolaudaci stavby nastal nesmírně důležitý
úkol - co nejdříve linky nainstalovat, zprovoznit
a stabilně dosahovat požadovaných výkonů v požadované kvalitě. Podstatnou výzvou, která se do
projektu promítla, byla covidová situace. Kvůli
té jsme jednak nabrali zpoždění během instalace,
když se někteří naši klíčoví dodavatelé ocitli ze
dne na den v karanténě. A jednak nebylo možné,
aby na rozjezd linek přicestovali zkušení kolegové
ze Skotska.

Předtím
Potom

Přesto se nám vše podařilo. Nyní jsou již skotské
linky stabilizované a vyrábí na plný výkon. Přesunem ze Skotska jsme získali 3 moderní linky na
jedlá střeva a linku na tzv. široký film.

Devro úspěšně ukončilo
významný projekt SKY
Skupina Devro v říjnu 2019 oznámila rozhodnutí
o uzavření malého skotského závodu k červnu 2020
a přesunu několika výrobních linek ze Skotska do jilemnického závodu. Pro nás se tato informace stala
důležitým mezníkem pro další úspěšnou budoucnost.
„Relokace výroby je zdaleka největší investicí
v Jilemnici v posledních letech“, uvedl Michal
Růžek, provozní ředitel a jednatel Devro s.r.o.
A dále pokračuje: „Tento projekt je nesmírně důležitý hned z několika důvodů: jednak přináší
nový výrobní objem, a tím dál upevňuje pozici
Jilemnice v rámci celosvětové sítě závodů Devra.
Nadto proběhla v rámci projektu zásadní rekonstrukce budov postavených na začátku šedesátých let, a došlo tedy i ke zmodernizování výrobních prostor. Pracovalo se na několika desítkách
14 komerční sdělení

aktivit, které přinesly zlepšení pracovních podmínek a zjednodušení činností“.
Od prvopočátku na projektu SKY intenzivně pracoval projektový tým, který byl sestaven z různých
profesí. Prvně bylo nutné řešit demontáže nejstarších linek a následné stavební úpravy. Vzhledem
ke složitosti projektu bylo obtížnější vybrat dodavatele stavebních prací. Tým čelil i neočekávaným
úskalím a rizikům, jak už to u takovýchto velkých
akcí bývá. Nicméně naši lidé na těchto výzvách
pracovali ze všech sil.

19. srpna jsme jako jednu z odměn pro tým zapojených zaměstnanců, dodavatelů a pozvaných hostů,
mezi kterými byl např. i starosta města Jilemnice,
připravili oslavu, do které jsme mimo poděkování,
prohlídku nových prostor s technologiemi a výborného jídla, zahrnuli i dvojité kulturní překvapení.
Tím se stalo propojení kapely s regionálními krkonošskými písněmi spolu s hudebníkem, který
v tradičním skotském oděvu zahrál na pravé skotské dudy. Dudák hrál známé skotské melodie
a také s námi sdílel spoustu informací, např. o tom,
že sukno, které mají dudáci omotané okolo sebe,
čítá neuvěřitelných 8 metrů.
Celé vedení Devra děkuje velkému týmu lidí za jejich vysoké pracovní nasazení pro úspěšné dokončení projektu SKY.
Doufejme, že covidová situace dovolí, a my budeme moci uspořádat některou z dalších akcí pro
všechny naše zaměstnance.
V krkonošském regionu plníme roli silného zaměstnavatele a zároveň se mílovými kroky přibližujeme k 90. výročí od založení společnosti.

Skotské linky byly pro Jilemnici velkou neznámou.
Jednalo se pro nás o zcela nové typy střev, které
linky vyrábí. Do jejich rozjezdu bylo zainteresováno mnoho zaměstnanců - výzkumníků, laborator15

Předtím
Potom

TALENTOVANÝ MLADÝ BUBENÍK

v Liberci, a na základě jeho popudu a po dohodě
s paní učitelkou Haukovou se objednala z Japonska
marimba i pro jilemnickou ZUŠ.
Zkoušel jsi hrát i na jiné nástroje?
Od druhé třídy mě učila na klavír paní učitelka Faltová a před třemi roky jsem přešel k paní
Haukové. Připravuje mě na přijímací zkoušky na
konzervatoř.
Jaký přístup učitelů ti vyhovuje?
Určitě přísný. Jako paní Hauková, ta po mně „šlape“. Mně to ale tak vyhovuje a myslím, že jsme si
spolu „sedli“. Nebo pan učitel Linhart z konzervatoře, ke kterému jezdíme na konzultace – jakmile
zahraji jedinou notu špatně, musím se vrátit úplně
na začátek. A odejít můžu až s pocitem dobře odvedené a zvládnuté práce. Takhle se něco naučím.

Jakmile sednu za bubny,
jsem si jistý

To ale vyžaduje velikou trpělivost a výdrž. Trénuješ
i po této stránce?
V tom mám pořádné mezery. Dokážu se snadno

GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: PETR ŠILAR

V Jilemnici vyrůstá nadějný bubeník Štěpán Kolačný. V pouhých 14 letech má za sebou několik soutěžních úspěchů a několik odehraných koncertů se
známými kapelami. Pozorovat a poslouchat ho při
hraní je zážitek.
Štěpáne, na bicí nástroje hraješ od dvou let. To si nedovedu představit. Jak to probíhalo? To jsi měl nějakou dětskou bicí soupravu?
Ve dvou letech jsem dostal teprve plastový bubínek, který jsem za chvíli protrhl. Také jsem si rád
zpíval dětské písničky a do toho tloukl do tátova
bubnu. První juniorskou bicí soupravu Milenium
jsem měl ve čtyřech letech.
Kdo tě k hudbě přivedl?
V naší rodině stále hrála hudba. A bubny jsme měli
v obýváku, tak byly pro mě lehce dostupné. To
bylo randálu, až jsme je museli přestěhovat jinam.
Teď mají zázemí pod jevištěm a můžu si tam chodit, kdy chci.
16

Kdo byl tvým prvním učitelem?
První byl táta, ale už ve čtyřech letech jsem soukromě chodil k panu učiteli Bucharovi. V pěti letech
udělala tehdejší paní ředitelka Hauková výjimku
a mohl jsem k němu už oficiálně nastoupit do jilemnické základní umělecké školy. Učil mě až do mých
třinácti let, tedy dohromady devět let!
První soutěže ses zúčastnil v sedmi letech. Jak na ni
vzpomínáš?
Bylo to pro mě zvláštní. Do té doby jsem hrával třeba na venkovských koncertech, kde mě samozřejmě nikdo nehodnotil. Tu soutěž našla mamka na
internetu a přihlásilo mě vedení ZUŠ na poslední
chvíli. Byla to okresní soutěž a já ji vyhrál. V kraji
už byla konkurence větší, přesto jsem obsadil druhé místo. Byla to pro mě ohromná zkušenost. Například jsem tam poprvé viděl marimbu a jiné bicí
melodické nástroje. Do té doby jsem znal jen bubny. Všiml si mě tam ruský učitel Sergij Grigorenko,
který vede špičkový soubor bicích nástrojů Aries

až 5 000 Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

Klientské centrum Trutnov - Horská 634

naštvat a rychle vybouchnout! Hlavně při etudách.
Někdy lítají i paličky a ostrá slova.
Který nástroj je ti příjemný na poslech?
Harfa. Ale třeba i kytara. Je toho hodně, snad jen
trumpetu nemusím.
Alternuješ se se svým otcem. Při jakých příležitostech?
Hrajeme při tanečních lekcích. Dva muzikanti
a částečně podkres. Živé bicí mají důležitou roli,
aby tanečníci slyšeli a vnímali rytmus.
Ve kterých kapelách působíš nebo jsi v minulosti
působil?
Hraji s dechovou hudbou, v tanečních, zahrál jsem
si i se skupinou Soumrak, Alibi rock, S(nad)váhou,
VZH, Jilemničankou, s Richardem Krajčem (na
Kryštof kempu) a skupinou Chinaski. A teď budu
hrát s Táborankou, kde budu zaskakovat za Antonína Jínu. Na prvním velkém koncertě jsem hrál
v jedenácti letech, při slavnostním otevírání areálu

TALENTOVANÝ MLADÝ BUBENÍK

na Hraběnce. Kristýna Vítková mi dala svoji důvěru a mohl jsem odehrát celý koncert se skupinou
S(nad)váhou. Jsem jí za to moc vděčný. Sice to bylo
narychlo a stihl jsem jen jednu zkoušku, ale mně
to tak stačí, v tom jsem po tátovi. Jednou skladbu
slyším a už nemám problém ji zahrát.

konkrétní etudy a skladby, které tam chci předvést.
Spíše to směřujeme k jazzu, protože na „Ježkárně“
se hodně zaměřují právě na jazz. S paní učitelkou
Haukovou zase procvičuji teorii, to znamená noty,
intervaly a na semináři se věnuji intonaci. Teorie mi
dělá větší problém než samotná hra.

Jsi multižánrový muzikant. Zvládneš doprovázet
dechovku, nebojíš se ani rocku. Který žánr je ti nejbližší?
Momentálně mě nejvíc baví jazz a swing. Mám rád
spíš klidnější věci.

Viděla jsem tě kouzlit s paličkami. Zaměřuješ trénink
i speciálně na triky a doprovodné efekty?
To ne. Občas paličkami „hodím“, ale nijak to nepřeháním a ani mě to příliš neláká.

Máš své oblíbené jazzové muzikanty?
Určitě musím jmenovat Charlieho Parkera a Milese
Davise. Mezi mé oblíbené bubeníky patří Buddy
Rich.

Umělci jsou známí svým nespoutaným bohémským
způsobem života a divokými večírky. Láká tě to?
Určitě neláká, já na takové věci nejsem. Jsem spíš
uzavřený.

Členové kapel, se kterými hraješ, jsou o dost starší
než ty. Jak se mezi nimi cítíš?
Rozhodně líp než mezi vrstevníky.
Co spolužáci říkají na tvé úspěchy?
Nezajímá je to, nebavíme se o tom. Je pravda, že
nemám příliš prostoru trávit s nimi volný čas. Jdu
na klavír, na bubny, na hudební seminář a k tomu
ještě hraji divadlo.
Při hraní působíš sebevědomě. Míváš vůbec trému?
Trému na pódiu nemám. Jen při zvukové zkoušce s kapelou Chinaski jsem hrál opatrně, bál jsem
se, abych něco neponičil. Řekli mi ale, ať do toho
klidně mlátím, tak jsem se opřel. Stres z vystoupení nemívám. Jakmile sednu za bubny, jsem si jistý
a užívám si to.
Po základní škole chceš jít na konzervatoř. Jak vypadají tvé přípravy? Jak často, jak dlouho a co hraješ?
Není to pouze o hraní. Na soutěže se mnou jezdili většinou jen rodiče s paní Haukovou. Ostatní
děti tam měly doprovod svých učitelů. Chyběla
mi kolikrát odborná podpora, rada. Naštěstí jsme
tam získali důležité kontakty. Je důležité, když tolik hodin trávím hraním, aby ten nápor vydrželo
i tělo – záda, šlachy, ruce… I v tomto směru mi
hodně pomohli na Ježkově konzervatoři v Praze.
Jsou tam vzdělaní odborníci, kteří mi dovedou
poradit jak sedět, také mi pomohli s technikou
hry. Jezdil jsem na konzultace k panu Linhartovi.
V době covidu se naše spolupráce přerušila, ale už
jsme domluveni, že ji znovu obnovíme. Jinak se
připravuji přímo na přijímací zkoušky tak, že hraji

Když jsme si povídali minule, tvrdil jsi mi, že holky
ještě tolik nevnímáš a zatím se držíš svého nástroje.
Změnilo se to od té doby?
Ani to se nezměnilo. Jasně, že se mi holky líbí a je
příjemné, když jsou mými fanynkami, ale to mi zatím stačí.
Nedávno sis zahrál s kapelou Chinaski. Co tomu
předcházelo?
V březnu 2021 vyhlásila kapela Chinaski ve spolupráci s Ivo Honajzerem z firmy Drumcenter
a Lukášem Pavlíkem soutěž s názvem Soutěž jak
má být. Objevila ji mamka, má totiž skupinu Chinaski ráda. Jsou její srdeční záležitostí už z mládí. Mně samotnému se do toho zprvu ani moc
nechtělo. Nakonec jsem ale video natočil, poslal
a víc to neřešil.
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ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

TALENTOVANÝ MLADÝ BUBENÍK

Popiš mi atmosféru na koncertu a v backstage.
Atmosféra koncertu byla výborná! Jakmile jsem se
objevil na pódiu, publikum reagovalo. A to ještě
dřív, než jsem začal hrát. A v backstage? Na to jsem
byl zvědavý, myslel jsem si, že budou mít členové
kapely větší odstup. Všichni ale byli moc příjemní,
bavili se se mnou, jako bychom se znali už dlouho.
Bylo mi s nimi fajn. Dokonce jsme spolu s kapelou
a mými rodiči strávili společně ještě další hodinu
a půl po koncertě. Jsem rád, že tak úspěšná kapela
dala příležitost klukovi z malého města. Všichni ke
mně byli milí a vstřícní. Lukáš Pavlík mně věnoval lekci u něj doma a po koncertě mi řekl, že by se
mnou rád spolupracoval i nadále.
Řešíš také svoji image?
Neřeším. Vezmu si na sebe, co mám po ruce, a jdu
hrát. Právě jen na koncert s kapelou Chinaski mně
oblečení vybrala Silvie Szabová, majitelka obchodu
Sisza Space ve Vrchlabí. A zvolila výborně. Oblečení vypadalo dobře a bylo i pohodlné.
Máš i nějaké neumělecké zájmy?
Rád se projedu na kole, na běžkách nebo se jdu
projít. Na konzervatoři mi říkali, že i sport je pro
hudebníka důležitý, hlavně proto, aby zůstal uvolněný a tělo fungovalo správně. A jiné zájmy? Baví
mě akvaristika.

BIO
Štěpán Kolačný (14)
Bubeník Štěpán Kolačný se narodil 20. června
2007 v Jilemnici. V současné době je žákem ZŠ
Harracha v Jilemnici. Jeho největším úspěchem
bylo v roce 2018 vítězství v celostátní soutěži
ZUŠ a v letošním roce vítězství v Soutěži jak
má být, kterou vyhlásila kapela Chinaski. Momentálně se připravuje na přijímací zkoušky na
konzervatoř.

Jaké další projekty tě čekají?
Čeká mě, opět díky Kristýně Vítkové, projekt Music stop. Měl jsem se účastnit natáčení společně
s Jakubem Děkanem, nakonec se ale akce, kde měl
Jakub vystupovat, zrušila. Museli jsme to tedy
odložit. Zveřejňuji také videa na svém YouTube kanálu Štěpán Kolačný, budu rád, když si mě
poslechnete. Pokud to půjde, budu hrát i divadlo.
Momentálně je ale pro mě stejně nejdůležitější příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř. Chtěl
bych moc poděkovat všem mým učitelům (bývalým i současným), kteří mi pomáhali a pomáhají
v mém hudebním vzdělávání.

Projekt ZPŠ odhalil za 10 let
stovky skrytých očních vad
Již od roku 2010 financuje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda projekt na odhalování očních vad u dětí. Oči dětem změří v několika vteřinách optometrista v jim známém prostředí – přímo v mateřské škole. Projekt běží
v regionu Mladoboleslavska a Vrchlabska a za dobu jeho existence bylo vyšetřeno téměř 20 000 dětí.
„Oční vady mohou být zvláště u dětí mnohdy
skryté a ani rodiče si jich na první pohled nemusí
všimnout. Proto jsme v roce 2010 přišli s projektem,
který má pomoci včas podchytit skryté oční vady
již v raném věku. Optometrista navštíví smluvené
školky a dětem změří zrak během chvíle, a navíc
zábavnou formou,“ říká k projektu ředitelka ZPŠ
Ing. Darina Ulmanová, MBA.
Při návštěvě specialisty přímo v mateřské škole,
tedy prostředí, které děti důvěrně znají a je pro ně
velmi přirozené, jsou děti během několika vteřin
bezkontaktně vyšetřeny přístrojem Plusoptix A09.
Vyšetření probíhá zcela bez nutnosti rozkapání očí,
jelikož jde v podstatě o „fotografii“ očí. Výsledek
měření je pak k dispozici okamžitě.
Touto cestou lze ještě v časném dětském věku
a velmi spolehlivě odhalit např. šilhání, šedý zákal
a dioptrické vady a následně je řešit další odbornou
péčí očních lékařů a v maximální možné míře tak
předejít dalším zdravotním komplikacím.
„Výsledky měření předá optometrista škole a ta
následně rodičům. Pokud je zjištěn pozitivní nález,
snažíme se situaci okamžitě řešit a ve spolupráci
s optometristou dítě doporučit k dalšímu vyšetření
k očnímu lékaři,“ doplňuje ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA. Za dobu existence projektu
(s přestávkou v roce 2020) bylo vyšetřeno 19 736
dětí a zjištěno 1 546 pozitivních nálezů.

ZPŠ s tímto projektem, tehdy ještě pod názvem
„Koukají na nás správně?“, začala v roce 2010,
a to ve spolupráci s organizací Prima Vizus. V rámci pilotního projektu se první vyšetření uskutečnila
v květnu a červnu v mateřských školách v Mladé
Boleslavi, Kosmonosech a v Mnichově Hradišti.
V dalších letech projekt pokračoval pod názvem
„Vidí Vaše dítě správně?“ a s garancí Ortoptiky
Dr. Očka, vedené Mgr. Martinou Hamplovou.
Kromě mateřských škol na Mladoboleslavsku byl
postupně rozšířen i na Vrchlabsko. V příštím roce
ZPŠ plánuje další rozšíření, a to do Rychnova nad
Kněžnou.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přináší svým
pojištěncům mnoho výhod a benefitů. Kromě
tohoto preventivního programu pro děti nabízí
více než 40 typů dalších příspěvků pro podporu
prevence a zdraví celé rodiny. Můžete ale využít
třeba i plavání pro pojištěnce zdarma, a to v bazénech Trutnov, Nová Paka, Jičín. Rodina, která se
o své zdraví stará, může u ZPŠ čerpat i několik
tisíc korun ročně.
Přidejte se k nám právě teď i Vy s celou svou rodinou. Jednoduše v pár krocích on-line na stránkách
www.pojistovnamehosrdce.cz.

Vyšetření je pro pojištěnce ZPŠ zcela zdarma, nepojištěnci hradí v případě zájmu o toto vyšetření
150 Kč, a to přímo specialistovi na místě. Každé vyšetřené dítě navíc dostane malý dárek. Za dobu trvání projektu investovala ZPŠ do prevence očních
vad několik milionů korun.
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ZAJÍMAVOST
VÍTE, ŽE…

problém! To vše a ještě spoustu dalších vychytávek
L-ISA umí.
Revoluční systém umí mimo jiné také propojit to,
co divák vidí a slyší. Dosud byl zpěvák uprostřed
pódia, ale zvuk šel k divákům z postranních reproduktorů. „Teprve s revolučním audiosystémem ale
dochází skutečně k ideálnímu spojení sluchového
vjemu s vizuálním,“ vysvětluje ředitel trutnovského Uffa Libor Kasík.
Vše zní naprosto přirozeně, takže divák v hledišti
ani na chvilku nepochybuje. Naopak je vtažený do
děje víc než v minulosti. Systém totiž neustále, co
se odehrává na scéně, propočítává a převádí děj do
reality tak, aby byl zvuk slyšet absolutně přirozeně.
„V přirozenosti je skryté kouzlo velkého zážitku.
Když něco totiž člověku nepřijde přirozené, zážitek není takový,“ popisuje Kasík.

To je panečku zvuk!
Konečně! Nová kulturní sezóna začíná. A bez nadsázky se dá už s předstihem říct, že bude přelomová. Příznivcům divadla a hudby totiž nabídne zážitky, za kterými dosud museli cestovat hodně daleko, mnohdy až
na druhý konec zeměkoule. Nyní je budou mít doslova na dosah. V nedalekém Trutnově.
PAVEL CAJTHAML,
FOTO: KATEŘINA SVOBODOVÁ A MILOŠ ŠÁLEK

Opera Rusalka s Terezou Mátlovou a Danielem
Hůlkou, společné vystoupení saxofonisty Felixe
Slováčka juniora se zpěvačkou Annou Julií Slováčkovou za doprovodu Komorní filharmonie
Pardubice, koncert skupiny Calin & STEIN27 či
hudební show kapely Tatabojs. To jsou jen namátkou vybrané akce, které se během podzimu bezpochyby stanou hudebním zážitkem roku. Proč?
Protože v trutnovském kulturním centru Uffo
budou znít stejně špičkově jako v jedinečné Metropolitní opeře v New Yorku, proslulém operním
domě La Scala v Miláně nebo reprezentativním
sále Suntory Hall v Tokiu.
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Jak je to možné? Trutnovské Uffo má totiž revoluční zvukový systém L-ISA. Pokud nevíte, co to
je, tak nejprve zapomeňte na dosavadní „klasiku“
v podobě dvou zavěšených sad reproduktorů na
okrajích jeviště. Novinka funguje jinak: 65 reproduktorů je rozděleno do devíti sad a ty visí rovnoměrně rozmístěné nad pódiem.
Zcela nová technologie dokáže zvuk zpracovat
a stejně kvalitně ho naservírovat divákům v první
i poslední řadě, na okrajích hlediště i v jeho středu. A hlavně velmi přesně! Hraje vlevo kytara
a vpravo klavír? Unikátní audiosestava to přesně
tak přenese i k vašim uším. Mají nástroje na jevišti
naopak znít v souladu? Nový zvukový systém to
zařídí. Je potřeba navodit dojem katedrály? Žádný

Trutnovské Uffo bylo dosud vyhlášené jako jedno
z nejmodernějších kulturních center v Evropě. Oceňovaná víceúčelovost měla přece jen jednu slabinu.
Při vší snaze nebylo možné v sále, kde se střídala divadla, taneční vystoupení, boxerské večery
nebo metalové koncerty, zajistit ideální zvuk pro
akustické koncerty. „Teď to bude úplně jiný level!
Budeme moci přinést zvuk jako v těch nejlepších
koncertních sálech na světě,“ slibuje ředitel Kasík.
Pro umělce, ale i producenty a techniky je L-ISA
možností být ještě kreativnější. „Ten zvuk je široký,
hluboký, konkrétní, čistý, není przněný tím, že se

…systém hyperrealistického multikanálového
zvuku L-ISA pochází z dílny lídra na trhu profesionálního audia L-Acoustics? Zakladatelem francouzské společnosti je vizionář Christian Heil.
…v Česku se zatím uskutečnil pouze jediný koncert, který byl nazvučený systémem L-ISA? Loni
v červnu se představil v pražské O2 aréně fenomenální kytarista Mark Knopfler.
…opera Rusalka s Terezou Mátlovou a Danielem Hůlkou je na programu trutnovského Uffa
v neděli 3. října? Vstupenky můžete koupit přes
webové stránky www.uffo.cz v sekci Program.

zvuky slévají dohromady. Všechny nástroje znějí
přirozeněji. To ve stereu nejde udělat,“ potvrzuje
Radek Ježek, vedoucí oddělení techniky Uffa.
Kvalita zvuku v trutnovském centru je teď bezkonkurenční. „Jsme první v republice a stále i jedni
z prvních na světě, kde se tato technologie bude
používat,“ chlubí se Kasík.
Pardubická filharmonie, sourozenci Slováčkovi,
kapela Tatabojs nebo Tereza Mátlová s Danielem
Hůlkou budou jedněmi z prvních muzikantů, kteří zažijí novou zvukovou éru. Možná kvůli tomu
budou do Trutnova přijíždět dřív než do jiných
měst. „Bude nutné, aby si sál s novým audiosystémem vyzkoušeli. S některými už jsem o tom mluvil
a vyloženě se na to těší. Je to prostě mimořádná
věc,“ dodává ředitel Uffa Libor Kasík.

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.

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

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.

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
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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.

Bolístky kraje

JIŘÍ ŠTEFEK

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 úplně poprvé.

druhá v pořadí, získala 32 242 hlasů (11,56 %), ale
jen jeden poslanecký mandát.

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

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.
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…

DDM PELÍŠEK

Sobota 25. 9. 2021

Kroužky připravujme.
Jako každý školní rok
Pandemie covidu v loňském školním roce kromě školní
docházky zcela ochromila i zájmové činnosti a kroužky dětí. Na to, jak tomu bude v nadcházejícím školním
roce, a na další základní informace, které budou zajímat všechny rodiče, jsme se zeptali ředitelky Domu
dětí a mládeže Pelíšek Ivony Čivrné.
JIŘÍ ŠTEFEK

Otevře DDM Pelíšek v říjnu pro děti svoje kroužky?
Doufám a pevně věřím v lepší časy, ale křišťálovou
kouli opravdu nemám… V každém případě se připravujeme jako každý školní rok a přehled kroužků, které bychom rádi pro děti otevřeli, je zveřejněn na stránkách www.ddmvrchlabi.cz od srpna,
aby rodiče měli čas na plánování aktivit svých dětí
s předstihem. Snad to nebude zbytečné a děti nebudou opět jen u počítačů a bez kamarádů.
Odkdy budou moci rodiče svoje děti do kroužků přihlašovat?
Samotné přihlašování bude spuštěno od 1. září
a přihlašování je možné do 20. září, abychom mohli kroužky připravit a dát podklady vedoucím,
zajistit prostory a nakoupit materiál. Některé otevřeme, jiné se třeba z důvodu nenaplnění kapacity
neotevřou, v loňském roce zasáhla „vyšší moc“.
Ale vždy vycházíme z toho, že zájem o kroužky se
mění dle trendů a novinek, jsme schopni řešit věci
operativně.
Kolik těchto kroužků bude? Přibyly nějaké novinky?
Samozřejmě, už se těšíme. Mrkněte na stránky, určitě si vyberete. Připravujeme „povídací“ a vzdělávací kroužky na pohodu, kroužky pro zvídálky,
tanečníky, sportovce, techniky nebo kutily.
Bude nějak omezen chod těchto kroužků z hlediska
hygienických podmínek nebo co do počtu dětí, které
se budou moci účastnit?
Tak to je otázka, na kterou v tuto chvíli odpovědět
opravdu nemohu. Měla by spíše směřovat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale na to
je ještě čas. Možná se to dozvíme v září. Přeposlala
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jsem tento dotaz kolegům z Královéhradeckého
kraje… Zatím se proto shovívavě usmíváme a trpělivě čekáme. Rozhodně nečekáme na zázrak, jsme
v reálu. Důsledky některých opatření se opravdu nedomýšlejí do finále. Pokud nejste z oboru
a neznáte skutečný, běžný chod a režim zařízení,
je jasné, že to pak v praxi vypadá, jak to vypadá.
Omlouvám se, ale čekám na nějaká reálná statistická data, vyhodnocení skutečných rizik ze strany
dětí jako zdroje nebezpečí. Ty teprve přijdou. Proto
právě v nabídce máme povídací a relaxační kroužky a klubovou činnost v DDM, i když já bych se
raději věnovala zájmovému vzdělávání v různých
specifických oborech.

Do kdy bude možné se přihlásit a jak bude probíhat
úhrada těchto kroužků?
Jak jsem uvedla, přihlašování bude probíhat na
stránkách www.ddmvrchlabi.cz. Činnost kroužků a první schůzky budou zahájeny v týdnu od
1. října 2021, první schůzky probíhají v den konání
kroužku dle příslušného data. Pokud rodiče nemají
možnost elektronického přihlášení, bude probíhat
zápis do zájmových kroužků v budovách DDM
Pelíšek Husova 212 – hlavní budova, Komenského
616 – Oliver v termínu 1.–12. září 2021 v čase 8–12,
13–16:30 hodin nebo telefonicky na pevných linkách 499 422 142 nebo 499 421 427. Úhrada školného musí být provedena bankovním převodem do
26. října. Závěrem bych chtěla vzkázat: Děti, těšíme
se na vás, zdraví vás pracovníci DDM Pelíšek!

DEN
OTEVØENÝCH
DVEØÍ
od 9:00 do 15:00 hod. areál firmy
ARGO-HYTOS

PROHLÍDKY ZÁVODU S ODBORNÝM VÝKLADEM

Bohatý
doprovodný
program
• Kapela
• Dìtský zábavný program Vosa jede
• Vystoupení TS Oliver
• Moderuje Petr Ticháèek
• Zábavná soutìní stezka pro dìti s odmìnou za splnìné úkoly
• Skákací hrad a další atrakce
• Obèerstvení zajištìno

ARGO-HYTOS s.r.o. | Dìlnická 1306, 543 01 Vrchlabí
tel. +420 499 403 111 | e-mail: info.cz@argo-hytos.com
www.argo-hytos.com
Sledujte nás: ARGO HYTOS Czech Republic
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CELOSVÌTOVÝ LÍDR
VE VÝROBÌ KOLAGENNÍCH STØEV
PRO MASNÉ VÝROBKY

MasterChef
mi změnil
život
Alice Vacíková provozuje ve Vrchlabí restauraci Gól pro místní hokejový klub, připravuje cateringy na oslavy,
svatby i pro různé vrchlabské společnosti. V roce 2012 se účastnila soutěže MasterChef. S kuchařskou kariérou
předtím vůbec nepočítala. Původně se Alice chtěla věnovat výtvarnému umění. V kuchyni se od mala pohybovala
často se svou maminkou a od 14 let chodila na brigády do restaurací. Kuchaři ji také občas zaúkolovali a všímali
si, že to jde Alici hezky od ruky. Víc ale začala sama vařit až s příchodem rodiny. Než odjela do kuchařské soutěže,
pracovala ve Vrchlabí jako finanční poradkyně. Až MasterChef ukázal, že tvoření kuchařské, které spojuje hru
chutí i barev, je pro Alici to pravé umění. V soutěži se dostala do finálové pětky a jako jediná účastnice se až do té
doby nedostala do jediné eliminace.
EVA VERNEROVÁ,
FOTO: JAKUB KRÁLÍČEK (WWW.JAKUBKRALICEK.COM)

Jak jste se dostala k myšlence jít do pořadu MasterChef? Přihlásila jste se sama?
Šli jsme o půlnoci spát a v televizi běžela reklama
na casting. Já už skoro spala a partner mě přihlásil.
Byla jste tedy u toho. Neprotestovala jste nijak?
Říkala jsem si „Tak jo. Proč ne? Stejně nezavolaj. To
už dávno bude obsazený.“ Na Slovensku už běžely konkurzy o dva měsíce dřív a TV Nova se přidala později. Ale kdyby náhodou, tak to zkusím.
A druhý den hned volali, ať přijedu na schůzku na
Barrandov do ateliérů.
Jak to probíhalo?
Bylo nás tam strašně moc. Konkurzy trvaly dlouho.
Byl tam s náma i psycholog, sledovali nás, jak vy28

padáme, jestli se smějeme, jestli se nějak lišíme. Asi
90 procent z nás tam bylo nakonec potetovaných.
Asi si vybírali lidi, který mají kérku a nebáli se
mluvit. Já jsem taková ukecaná. Pak v prvním kole
z nějakých 3500 lidí vybírali postupující na základě
třídenního vaření. Tam jsem nebyla, protože jsem
odjížděla na dovolenou. Tak mi řekli, ať natočím
svoje vaření na video a pošlu jim to. Pak mě pozvali na schůzku, kde už nás bylo 300. Tam jsme
měli mít jedno jídlo na půl připravené předem a na
místě jsme měli čas na dodělání.
A co jste si připravila? Pamatujete si?
Dělala jsem marinovanou krkovici s chilli papričkama, zelený fazolky a zapečený brambory k tomu
byly, myslím. Už je to dlouho, devět let.
Jak to šlo dál?
Ze 300 účastníků nás posléze vybrali 100. V dalším

Pro náš závod v Jilemnici
hledáme kolegy na pozice:
nástupní plat

výdìlek až

OPERÁTOR VÝROBY

27 000

34 000 *

ELEKTRIKÁØ

29 000

38 500 *

* Uvedená èástka zahrnuje: pøíplatky za noèní a víkendové smìny,
bonusy pøed dovolenou a Vánocemi, pøíspìvek na penzijní pøipojištìní

Nabízíme:
Pøíspìvek na volnoèasové aktivity formou pøíspìvku
(2 000,- Kè na zamìstnance; 1 500,- Kè na každé
nezaopatøené dítì do 26 let na kalendáøní rok)
Bonusy pøed dovolenou a Vánocemi
V pøípadì neèerpání pøíspìvku na penzijní
spoøení/pøipojištìní dostane zamìstnanec pøíspìvek
do Cafeterie
3 dny tzv. sick days (volno na zvládnutí lehèího
onemocnìní)
Odmìna pøi životních a pracovních výroèích (odchod
do dùchodu, po odpracování 10 let ve firmì a výše)
1x v mìsíci právní a psychologická poradna zdarma
Pøíspìvky na stravování (firemní jídelna)
Vánoèní dárek pro zamìstnance

Devro s.r.o.
Personální oddìlení
Víchovská 830
514 01 Jilemnice
tel.:
+420 481 563 294
+420 724 481 856
www.devro.com
www.facebook.com/czdevro
www.linkedin.com/company/devro-s-r-o-/
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kole pak 50 a z těch 50 lidí… To jsme byli na Slovensku ve vojenském areálu v Malackách… Nás
vybírali podle krájení cibule, přípravy kuřat a podobných úkolů…
To byly úkoly na zručnost?
Na zručnost, kreativitu, jestli máme nápady a jestli
nepanikaříme, když zadají větší úkoly. Testovali vědomosti o světový gastronomii – třeba jestli
víme, co je panna cotta, consommé a další a jak se
to připravuje. Psali jsme i kvízy, nebo nám třeba
zadali „Udělejte créme brulée.“ Na základě tohoto
rozdávali první zástěry. Z 50 lidí vybrali 20 postupujících do televize. Pak jsme měli 14 dní, abychom
si doma zabalili, a přijeli ke každýmu domů natočit
medailonky. Tak se u nás uklízelo.
Byla jste nervózní?
Vůbec jsem netušila, do čeho jdu, a dneska bych do
toho už asi nešla.
Tenkrát to byl úplně první MasterChef, že?
Byl úplně první a byl česko-slovenský. Jak to teď
sleduju, tak mi přišel i nejkvalitnější. Hodně jsme
cestovali napříč Českem a Slovenskem a mělo to
podle mě jinou úroveň než dneska.
Jaké bylo natáčení?
Vždy jsme dostali úkol s tím, že jsme předem vůbec
nevěděli, do čeho jdeme. První den pro nás připravili krabici, jako je to teď, a vařilo se nějaké téma.
Jeden díl se natáčel tři dny. A bylo to vyčerpávající.
Bylo to náročný?
Bylo to náročný. Každý den jsme vstávali brzy.
Bydleli jsme všichni společně v jedné vile v Bratislavě v zóně, kde jsou ambasády, a bylo to kousek na Bratislavský hrad. V pokojích jsme byli po
třech nebo po čtyřech. Byl tam s náma celý štáb
– pořád nás odposlouchávali, museli jsme mít
porty, pořád nějaké rozhovory. Jezdili jsme pak
natáčet do ateliérů do Slovnaftu. V té době byly
strašný vedra, v Bratislavě bylo 37 °C a v těch halách bylo asi 60 °C. Bylo tam 7 kamer, osvětlení,
samý rampy… A v momentě, kdy se zaply kamery, nás přepudrovali, abychom se neleskli, a vyply
se větráky, aby nerušily natáčení. Bylo neskutečný
vedro. Dostali jsme úkol, uvařili jsme. Měli jsme
vážně ten čas, který ukazují divákům. Všichni
jsme pak museli odejít nahoru, nechat kupy špinavého nádobí a čekali jsme. Třeba dvě hodiny se
natáčely rozhovory – jak se nám téma líbilo a kdo
30

si jak vedl. Pak jsme se vrátili na uklizený plac.
A šlo se ochutnávat.
Až po dvou hodinách ochutnávat?
Jak je ukázaný v televizi, že porotci ochutnávají, tak
oni to vše samozřejmě ochutnali čerstvý hned ještě
v tom nepořádku. Vždy jsme museli nechat porci
v pánvičce nebo kastrolku. Tak pak na natáčení už
věděli, měli poznámky.
Jaké jste z toho měla pocity? Bála jste se něčeho?
Byla tam spousta surovin, které jsem v té době
neznala – orientální ovoce, zelenina, koření, které jsem v životě neviděla… Já do té doby vařila
hlavně klasickou českou kuchyni. Sbírám ale kuchařky – mám jich doma asi 160, tak jsem si hodně
načetla, co se týče třeba asijských jídel, a v MasterChefu jsem 90 procent jídel vařila úplně poprvé.
Tak jsem si vždycky říkala: „Na to, že to vařím
poprvé, tak dobrý.“ Když jsme měli občas pár dní
volno, tak za námi přijeli kuchaři – naši porotci
a třeba nás učili, jak správně vykostit různý druhy
ryb, jak správně dělat italský těstoviny, jak motat
ravioly, ukazovali nám různé druhy exotického
ovoce a zeleniny, které v té době ještě v obchodech nebylo tolik vidět. V průběhu soutěže pak na
to, co nás učili, přišla řada.
Jak daleko jste se dostala?
Do finálové pětky, kde už se vyřazovalo po dvou.
Nebyla jste zklamaná z vyřazení takhle kousek před
cílem?
Nebylo to vůbec zklamání. Byla jsem ráda, že už
konečně pojedu domů. Skončit před branami je pro
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Pojďte s námi
oslavovat!

někoho možná smutný, ale já jsem si své dokázala.
Ta soutěž není úplně taková, že vyhraje, kdo má
vyhrát, i když u nás Petr byl výbornej, ale hraje roli
i věk, kdo jak vypadá… Co řeknou šéfkuchaři, to
platí do té doby, než si produkce řekne, koho chce
dál. I tomu je přizpůsobená tahle „reality-show“.

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

www.janskelazne.com

Můžete to takhle veřejně říkat, nebudou z toho
problémy?
Teď už můžu. Měla jsem na dva roky smlouvu
o mlčenlivosti pod pokutou 20 tisíc euro, a když mě
oslovil kdokoliv, že by chtěl udělat reklamu v restauraci nebo v rádiu, tak se muselo vždycky žádat
Novu o povolení.
Co jste si na MasterChefu nejvíc užila?
Mně se líbilo, že jsme cestovali, že jsme nebyli jen
pořád ve studiu. Jeli jsme vařit svatbu k Benešovu
– každý jsme dostal úkol a muselo to dopadnout,
protože na svatbě bylo 50 lidí… Vařili jsme venku,
byli jsme v Tatrách, v Grobu, kde se pečou husy,
byli jsme v pekárně a pekli jsme chleby a rohlíky…
Byli jsme v Plzni na stadionu na Viktorce, kde jsme

vařili pro celý plzeňský manšaft. Plzeň slavila kulaté výročí založení klubu. Tam můj tým i vyhrál
soutěž. Díky MasterChefu jsem se potkala s lidmi,
které bych jinak neměla šanci poznat, a dodnes
jsme s několika v kontaktu a udržujeme přátelský
vztah. Občas se sejdeme. To nejlepší je přátelství,
který nám zůstalo.
Jak se změnil váš život po MasterChefu?
Změnil se hodně. Odešla jsem od partnera, odstěhovala jsem se do Vrchlabí. Postavila jsem se
na vlastní nohy. Prý čím je člověk starší, tím míň
by měl pracovat, a u mě to je přesně naopak. Po
MasterChefu mě oslovovali lidi, jestli bych nešla
vařit k nim do restaurace, nebo jestli můžu udělat
občerstvení na oslavy. Začala jsem tedy s cateringy
a pak to vyvrcholilo touhle hospodou. Vždycky
jsem byla fanouškem hokeje a už předtím, když
jsem pracovala v pojišťovně, jsem do VIP klubu
připravovala občerstvení, a tak jsem se zeptala na
tuhle hospodu, že by se mi líbilo ji mít. Slovo dalo
slovo a jsem tady. Tento rok je to sedmá sezóna.
Tady se vaří úplně všechno. Tím, že je to přizpů-
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IVAN
ADAMEC

Máte pro nás nějaké zajímavé hokejové historky?
Historek by byla spousta, ale některý jsou neprezentovatelný. Když tu byl Jarda Bednář, ten je koníčkem myslivec, tak mi třeba zavolal, že mi veze
divočáka a že z toho mám udělat něco k večeři. Najednou jsem tu měla v lavoru divočáka. Občas se
stalo, že udělal i zabijačku a přivezl – kluci pak měli
prdelačku a jitrnice a další zabijačkový speciality.
Petr Sýkora, Tomáš Rolinek byli taky úplně spokojení. Ti tenkrát dokonce v Pardubicích rozhlásili
„tam se dobře vaří“, tak přijel autobus a všichni
přijeli na guláš. Jinak třeba Kuba Soukup nemá rád
španělský ptáčky, protože nejí hořčici a kyselou okurku. Víme, že když má být Španělský ptáček, tak
na oběd nepříjde, nebo mu nabídneme něco jiného.
Naopak miluje kuře na paprice a rajskou.
Za trenéra Baďoučka byli taky kluci, kteří čekali, až
odejde, a místo těstovin si dali knedlík. Ale oni to
zase vysportujou. Sportovec musí být prostě dobře
najedenej. Když tu bylo Kladno na zápas, tak mi
volali, že chtějí večeři. A já jsem se tak ze srandy
zeptala, jestli chtějí svíčkovou, řízek, nebo vepřo
knedlo zelo. Ten manažer se úplně zhrozil a říkal
„To si děláte kozy!“ Já mu říkala, že kluci to tu normálně jedí, a on „To není možný!… No vlastně je to
možný, vy pořád vyhráváte. To u nás se jí pořád jen
UHO, kuřecí a rýže.“ Nakonec měli řízek a brambory a myslím, že byli spokojení.
Vaříte jen pro hokejový klub, nebo i pro veřejnost?
Vaříme i pro veřejnost, když je hokejová sezóna.
Máte nějaké oblíbené jídlo? Co vy nejraději jíte?
Na jídlo mám strašně málo času. Kuchaři se většinou odbývají. Když je člověk celý den v kuchy34

Slyšela jsem, že kuchaři obecně milují jídlo, které si
nemusí vařit sami. Je to tak i u vás?
Ano, to je pravda. Moje nejoblíbenější jídlo je to, co
si neuvařím já. Přesně tak. Jinak mám ráda polévky
a celkově asijskou kuchyni – třeba sushi. Proto chodím ráda do Viet Thai.
Máte/měla jste někdy kuchařský vzor?
Vždycky jsem sledovala Ano, šéfe! – Pohlreicha.
V podstatě jsem amatér, a pokud člověk není úplný
debil, tak z toho pořadu pochopí, jak hospodu provozovat a jakých největších chyb se vyvarovat. Pohlreich je mi i sympatický mluvou. Občas k němu
nemám daleko.
Máte životní motto?
Hmm... „Ono se to nepos***!“ S dobrou náladou
a s optimismem se dá zvládnout úplně všechno.
Nemá cenu se nervovat ze zbytečností. Co člověk
nemůže sám ovlivnit, nemá vůbec řešit. Ono to nějak dopadne. A když se na to podíváte optimisticky, tak to vždycky musí dopadnout dobře. Hlavně,
aby zdraví sloužilo.

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

Jsou hokejisti nároční strávníci?
Nejsou. Kluci jsou spíš vděčný, že se jim snažíme
dělat takovou tu domácí stravu. Díky tomu, že bydlí po ubytovnách a pořád cestují sem a tam, tak
jsou rádi za osobní přístup. Samozřejmě se jich na
začátku sezóny ptám, co kdo má rád, co kdo nejí
nebo jestli má někdo bezlepkovou dietu. Tomu se
přizpůsobujeme.

ni, večer si nejraději dá chleba se solí a s rajčetem
– něco úplně jednoduchého, protože je za celý den
přesycený různými chutěmi a vůněmi.

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

sobené klubu, hokejisté musí mít nějaký jídelníček.
Mají lehčí stravu v den zápasu – rýži, těstoviny,
krůtí maso. Ale vzhledem k tomu, že jsou to chlapi
a mají velký výdej, tak já říkám, ať se po zápase pořádně najedí. Takže klidně vepřový výpečky, řízek
nebo svíčkovou. A kluci si to dají rádi.

LETEC

Stíhací eso z Dolních Štěpanic
Mají-li být Češi potažmo Čechoslováci na někoho ze své historie hrdí,
patří do této skupiny nepochybně
naši piloti, kteří během 2. světové
války bojovali proti nacismu pod
praporem britského Královského
letectva. Československé perutě si
brzy po svém zapojení do bojových
akcí získaly úctu, respekt a uznání.
Mnozí českoslovenští piloti dosáhli statusu „stíhacího esa“. Jedním
z těchto es byl i krkonošský rodák
Josef Jan Hanuš, od jehož narození
si připomínáme 110 let.
JIŘÍ ŠTEFEK

Polska a na konzulátu v Krakově
se nechal zapsat do formující se
československé zahraniční armády. Brzy nato odplul do Francie.
Po jejím rychlém debaklu v létě
1940 pak zamířil na britské ostrovy, kde podstoupil další krátký výcvik. Po jeho dokončení
nastoupil v říjnu 1940 v Duxfordu k 310. československé stíhací
peruti. Na jejích Hurricanech se
zúčastnil závěrečné fáze slavné
bitvy o Británii, v následujícím
roce pak denní i noční hlídkové
činnosti nad britskými ostrovy.

Josef Jan Hanuš se narodil
13. září 1911 v Dolních Štěpanicích. Byl vlastně takový rebel, protože už od mládí se cítil
sešněrovaný přísnou katolickou
výchovou a způsobem života
svých rodičů. Brzy se proto vydal svojí vlastní cestou.
Když mu táhlo na dvacet let, odmaturoval na gymnáziu v Jilemnici a nastoupil jako učitel do nedalekého Jestřebí. Neuplynul ani
půlrok, Hanuš jako mladý kantor šel k odvodu a dobrovolně se
přihlásil k letectvu. Na začátku
října 1932 pak narukoval k leteckému pluku 1 „T. G. Masaryka“
do Prahy a po týdnu byl odeslán
k výcviku do prostějovské Školy
pro důstojníky letectva v záloze.
Letadla a uniforma ho okouzlily
do té míry, že se rozhodl pro kariéru vojáka z povolání. Nastoupil na Vojenskou akademii a po
jejím absolvování byl vyřazen v
hodnosti poručíka a zařazen zpět
k 4. pozorovací letce.
Po okupaci Čech a Moravy odešel Hanuš v červenci 1939 do
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Hanuš však neměl příliš dobré
vztahy s velitelem letky noční
stíhací perutě Vlastimilem Veselým a možná i to napomohlo
k jeho přeložení na vzdálené
severoafrické bojiště, zejména
k 600. noční peruti operující
v alžírské Blidě, ale i dalších
lokacích. V průběhu následujících deseti měsíců působení
v severní Africe, na Maltě, Sicílii
a v Itálii Hanuš vykonal celkem
79 bojových letů a sestřelil 4 německé bombardéry Junkers Ju
88 a poškodil 1 bombardovací
Dornier Do 217.

V prosinci 1943 musel odejít na
předepsaný odpočinek. 6. května 1944 se v Cambridge oženil
s příslušnicí hlásné služby Lilian
Evelyn Webbovou a 22. srpna
1945 se i s půlroční dcerou všichni odebrali do osvobozeného
Československa.
V poválečné době se s Josefem
Hanušem počítalo na místo velitele bitevního Leteckého pluku
106 v Chrudimi. Ten však nebyl
nikdy založen. Pár dní po komunistickém puči v únoru 1948 byl
dokonce nakrátko ustanoven náčelníkem štábu Velitelství Leteckého okruhu II v Brně, nicméně
již 14. dubna 1948 dostal zvláštní
dovolenou ze služebních důvodů, čímž byl de facto postaven
mimo službu.
Rozhodl se proto se svou rodinou opět pro odchod do exilu,
který byl však mimořádně dramatický. Po příchodu do Anglie
se Hanuš vrátil zpět ke Královskému letectvu. Létal jako noční stíhač až do června 1951. Do
penze odešel v sedmapadesáti
letech 19. září 1968 v hodnosti „Squadron Leader“. V civilu
pracoval nejprve u počítačové
firmy ICL a pak ještě v jedné životní pojišťovně, ve které pracovala i jeho žena.
Své morální i politické rehabilitace se přeci jen dočkal. V roce
1991 byl nejprve povýšen na plukovníka, v březnu roku 1992 pak
na generálmajora letectva ve výslužbě. Necelé dva měsíce poté,
21. dubna 1992, Josef Jan Hanuš
ve věku 80 let umírá. Jeho jméno
dnes najdete v čestném seznamu
Rytířů nebes.

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

Nominováni byli:

C

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

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Vystoupí:

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

K

Moderují:

Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura

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

Spolupořadatelé

PŘEMOŽITELKA LA MANCHE

Planeta je modrá a dá se
plavat v podstatě cokoliv
Plavání se věnuje už 15 let a před rokem si splnila jeden velký sen – přeplavat kanál La Manche. Jana Procházková je odchovankyní hořovického plaveckého
oddílu, momentálně studuje na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové a za sebou má čtrnáct hodin v průlivu mezi Francií a Velkou Británií.
TEREZA KARANSKÁ,
FOTO: ARCHIV JANY PROCHÁZKOVÉ

Je to rok a kousek od vašeho plaveckého zdolání kanálu La Manche. Jak na tento zážitek vzpomínáte?
Musím říct, že vzpomínám nejen na ten samotný
den, ale na celou mou přípravu. Přibližně šest let
jsem chodila do bazénu s tím, že ty tréninky využiji k překonání anglického kanálu. Vzpomínky
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na to šestileté období jsou obsáhlé, ale krásné. Jsem
strašně ráda, že jsem tenhle zážitek podstoupila
a nenechala se zastrašit překážkami.
Co vás vedlo k tomu se do něčeho takového pustit?
Tato výzva mě napadla už na základní škole, kdy
jsem začala jezdit na závody dálkového plavání
a potkávala jsem lidi, kteří La Manche přeplavali
nebo na něj trénovali. Přemýšlela jsem, že by to
bylo fajn se tam někdy podívat. Inspirací pro mě
byla i moje mamka, která hodně běhala maratony
a ultramaratony, takže jsem u ní sledovala, co lidské tělo dokáže zvládnout.
Jak probíhala vaše fyzická příprava na takový výkon?
Příprava je na vysvětlení jednoduchá. Prostě jsem

PŘEMOŽITELKA LA MANCHE

VraŤme
zemi
budoucnost

plavala. Radila jsem se se zkušenými trenéry, kteří mi doporučovali tréninkový plán a konkrétní
tréninky. Pohyb jsem občas doplnila během nebo
jinou tak zvanou „suchou“ přípravou, například
posilováním.
Hrála u vás roli psychika? Přece jen jste plavala
14 hodin a 14 minut a na to musí být člověk jistě připraven i psychicky.
Psychika obecně hraje ve sportu velkou roli. Většinu času jsem se radovala, že konečně plavu v La
Manchském kanálu. Byla jsem ale trochu mimo
realitu a vůbec bych neřekla, že jsem plavala
14 hodin. Uteklo to. Bylo pro mě asi štěstí, že jsem
dopředu nepřemýšlela, jestli bude přeplavba
úspěšná nebo ne. Věděla jsem, že jediná důležitá
věc je točit rukama.

Josef Cogan

Ivan Bartoš
Lídr Pirátů

Zadavatel I Zpracovatel: Piráti a Starostové

Starosta Nové Paky

Co vše jste absolvovala před samotným plaváním?
Musí se člověk někde zaregistrovat? Jak to probíhá?
Ano, existuje Anglická kanálová plavecká asociace (English channel swimming association), kde
jsem musela vyplnit několik formulářů a kvůli
onemocnění covid-19 ještě o několik více. Oslovila
jsem jednoho konkrétního lodivoda, který je v této
asociaci zaregistrovaný. On mi nabídl volný termín v červenci 2020 a já souhlasila. Před odjezdem
do Anglie jsem ještě musela absolvovat kvalifikační plavbu, která spočívala v tom, že jsem plavala
šest hodin ve vodě kolem 16 stupňů. Tím byla
asociace ujištěna, že dokáži vydržet delší dobu
v chladnější vodě.
Jaký byl průběh plavání v kanálu La Manche? Doprovázel vás někdo?
Plavání v kanálu probíhá s lodí, na níž je lodivod,
rozhodčí a posádka, kterou si plavec zvolí. Já jsem
měla na lodi svoji sestru, která La Manche překonala v roce 2018, a jednoho anglického kamaráda.
Lodivod hlídá proudy, směr a komunikuje s nákladními loděmi, abychom se s nimi nesrazili. Rozhodčí dohlíží na bezpečnost plavce a dodržování
pravidel plavby.
Měla jste nějaký krizový moment, nebo vše probíhalo v naprostém klidu?
Krizový moment jsem si představovala tak, že se
mi bude chtít vylézt z vody, a to se naštěstí nestalo. Takže bych vážnou krizí nic nenazvala. Nepříjemné ale bylo, když jsem připlavávala k Francii
a potkala jsem silný proud. Ten mě u břehu zdržoval asi dvě hodiny. Sledovala jsem břeh Francie,

který jsem nedokázala přitáhnout k sobě. Pak se to
ale podařilo.
Popište pocit po překonání kanálu.
Po vylezení z vody mi nic nedocházelo. To, že jsem
si splnila sen, mi došlo asi až čtyři měsíce poté. Pocit je to ale nepopsatelný. Víte najednou, že máte po
zbytek života na co vzpomínat. Velkým potěšením
pro mě byly všechny zprávy a gratulace od plavců,
neplavců, známých i neznámých.
Po takovém výkonu musí člověk jistě pořádně odpočívat. Jaká byla vaše rekonvalescence?
Moje rekonvalescence moc neproběhla. Plavala
jsem v neděli, z Anglie jsem přijela v pátek odpoledne a v sobotu ráno jela na dětský tábor. Co jsem
potřebovala zregenerovat, byla moje spálená kůže.
Před plaváním mě totiž nějak nenapadlo se namazat a moje nohy to docela odnesly. Tak jsem se na
táboře celá sloupala. Ale aspoň jsem tím bavila děti.
Splnila jste si tím jistě jeden velký sen. Máte teď
v hledáčku nějaký další?
Ráda používám větu od naší dálkové plavkyně
Abhejali Bernardové: Planeta je modrá a dá se plavat v podstatě cokoli.
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MSV VÝTAHY

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.
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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

