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Editorial 
Letecké premiéry

PAVEL CAJTHAML / redaktor
První let jsem si kdysi užil v malém 
čtyřmístném letadle. Byl poměrně 
klidný, když nepočítám neustálé tur-
bulence, kvůli kterým letoun poska-
koval. Bledý kolega za mými zády se 
s rukou na ústech předem omlouval 
pro případ, že by neovládl rozbou-
řený žaludek. Byl jsem rád, že to vy-
držel, než jsme po přistání vystoupili 
z letadla. Druhý let mi zařídil kama-
rád. Užiješ si to, sliboval. Připnul mě 
do dvoumístného větroně, v posled-
ní chvíli ke mně ale místo sebe jako 
pilota posadil kolegu v kloboučku, 
který vypadal tak na devadesát. 
Umřu, až nás ten stařec pošle k zemi, 
zděsil jsem se. Když jsme vystoupali 
nad letiště, děda vykřikl: „Pobavíme 
lidi dole!“ Strhnul knipl doleva a od-
středivá síla mi v tu chvíli znemožni-
la jakkoliv reagovat. Když „vývrtku“ 
ukončil a srovnal větroň, trochu se 
mi ulevilo. „A ještě na druhou stra-
nu!“ Knipl dal pro změnu doprava 
a zase mě to zmáčklo, aniž bych se 
zmohl na odpor. Tentokrát se mi 
ulevilo až po přistání. Od té doby na 
další let čekám.

TE CONNECTIVITY 
HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 
(M/Ž) NA POZICE:
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TEL. 724 012 225
VOLEJTE, PIŠTE, 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

TECHNIK MĚŘENÍ
- nastartuj svou kariéru v TE!
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INŽENÝR KVALITY
 
ELEKTRONIK

 

Krkonoše

Chceš pracovat na Stezce?... 

Hledáme Pracovník údržby
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Staňte se součástí mdexx!

Více informací o veškerých 
volných pozicích
naleznete na:

+420 499 904 343
personalni@mdexx.com 

www.mdexx.com/cs/kariera

Přidejte se 
k nám! 
Právě rozšiřujeme 
naše řady o svářeče,
montážní dělníky
a další. 

UDRŽÍME SMĚR
Ivan Adamec, Michal Rosa

#mámeráditrutnov
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Martin Flegl, 
podnikatel

Kristýna Vancová, servírka 

Milan Serbousek, 
mistr provozu

Jakub Šlégr, reklamní práce

Pro mě to byla jednoznačně 
naše první dovolená u moře 
jako rodina. Já a moje přítel-
kyně jsme si to s naší jede-

náctiměsíční dcerou tak užili, že každý den to 
pro nás byla velmi zajímavá záležitost.

Asi jedině Obscene Extre-
me, kde jsem zase poznala 
nové lidi až z Kolumbie 
a mám s nimi neskutečné 
zážitky.

Nejlepší zážitek byl pobyt 
v rakouském městečku St. 
Wolfgang s cyklo výlety po 
krásném okolí a koupání  

v jezerech Wolfgangsee, Mondsee a Attersee.

Po pěti letech se nám po-
dařilo vyjet do Alp bez dětí 
a užít si lezení a vysoko-
horské túry. Asi nejhezčím 
místem byla Gamskarko-

gelhütte ve výšce 2 467 metrů, kde jsme strá-
vili noc skoro sami. Vede tam pětihodinový 
dlouhý trek s převýšením 1 400 metrů. Pro mě 
osobně je nejlepší dovolená plná fyzické ná-
mahy. Soustředím se pak jen na aktuální akci, 
nemyslím na nic jiného a parádně si tak odpo-
činu psychicky. A to se povedlo.

Jaký jste měli
nejzajímavější 
zážitek z léta?

ANKETA
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PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK 
A MIROSLAV DRAHOŠ NEJMLADŠÍ   

Létání je nádherný zážitek. 
A ten pocit svobody!

Sotva se s letadlem odlepí od země, přitáhnou knipl 
k sobě a začnou okamžitě stoupat. Za deset vteřin  
o nějakých sto metrů. Během minuty se ocitnou vyso-
ko nad pozemskými starostmi. Sledují palubní přístro-
je, ale především si užívají klid a pohodu. „Z letadla je 
úplně jiný pohled na svět,“ říká Miroslav Drahoš starší, 
jeden z pilotů ultralehkých letadel a spoluzakladatel 
trutnovské Dračí letky.

Když se pilotů zeptáte, co je na létání nejvíc baví, 
shodně vám odpoví: Svoboda a možnost letět  
v podstatě kamkoliv. „Volnost pohybu ve vzdu-
chu, to je něco úžasného,“ popisuje Miroslav Dra-

DRAČÍ LETKA

hoš mladší, který začal létat ve stejnou dobu jako 
jeho otec. „Nahoře zapomenete na všechny problé-
my. Soustředíte se jen na řízení letadla,“ doplňuje. 
„Létání je nádherný zážitek. Navíc žádný let není 
stejný,“ upozorňuje František Souček. Také on byl 
u zrodu Dračí letky, jako jeden z prvních měl vlast-
ní ultralight a dlouhá léta byl i předsedou klubu.

Nezapomenutelný zážitek podle pilotů umocňuje 
malé, ale obratné letadlo pro maximálně dva lidi. 
Jeho vzletová hmotnost nepřesahuje 600 kilogra-
mů. S plnou nádrží vydrží ve vzduchu dvě až tři 
hodiny. Pak už stačí si jen pohlídat to správné po-
časí. „Stačí, když nefouká, neprší a je dobrá dohled-
nost,“ říká Miroslav Drahoš mladší. Nejvhodnější 
doba pro létání je většinou ráno, než se zvedne vítr. 

velkoobchod / maloobchod

Horská 30, Trutnov / E-mail: obchod@mecir.net 
/ Tel: 499 811 752 • 723 291 202www.mecir.net

Nebo navečer. „Přes den se taky dá létat, ale bývá 
to hodně turbulentní. Po šesté večer se vzduch tro-
chu ochladí, upadá vítr, to jsou ideální podmínky,“ 
zdůrazňuje Miroslav Drahoš starší. 

Právě aspoň částečná znalost meteorologie, ale 
také nutnost znát letecké zákony, umění pilotovat 

a navigovat jsou pro létání důležité. „Člověk se 
nemůže jen kochat. Musí také dávat pozor, co se 
děje okolo. Ve vzduchu můžou být i další letadla, 
rogala nebo padáky,“ připomíná Miroslav Drahoš 
mladší. Vše se dá naučit při základním výcviku, 
během čtyřiceti letových hodin s instruktorem plus 
dalších desítkách hodin teorie. 

Většina pilotů si pamatuje celý život na svůj prv-
ní let bez instruktora. „Na to nikdy nezapomenu! 
Normálně jsem odstartoval a ve druhé zatáčce jsem 
si uvědomil, že v letadle sedím sám a že s ním mu-
sím i sám přistát,“ říká Drahoš starší. „Odstartovat 
ze země je jednodušší. Vtipkuje se, že to zvládne 
skoro každý. Zpátky to ale musíš řídit. A na při-
stání potřebuješ správný odhad,“ zdůrazňuje jeho 
syn. „Po chvíli jsem se naštěstí uklidnil a pak už 
se choval normálně. Bylo to vlastně stejné jako le-
tět s instruktorem, akorát letadlo bylo o devadesát 
až sto kilo lehčí,“ vzpomíná s nadhledem. „Což je 
hodně znát, přidáš plyn a v tu ránu jsi ve vzdu-
chu!“ směje se Drahoš mladší.

• Tulák, tradiční ultralehký letoun, 
v hangáru ve Volanově početně převažuje.

• Zephyr, Jora a Skyline. 
Další v Česku oblíbené ultralighty.

• Replika dvouplošníku Bücker Bü 131
a replika stíhačky Jakovlev Jak-3.

• Motorové letouny − Rogalo.

STROJE DRAČÍ LETKY
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Podle Františka Součka jsou pro každého pilota 
celoživotním zážitkem pilotní zkouška a první sa-
mostatný let. „Je to hlavně zodpovědnost s euforií. 
Jsem ve vzduchu sám, teď už je vše jen na mně! Za 
letu je tam ještě určitá strnulost, po přistání už je to 
jen euforie. Zvládl jsem to, řídím letadlo!“ popisuje. 
Pak ještě následují nezbytné procedury s kamarády 
z Dračí letky. Jednou z nich je mimo jiné povinnost 
zapít první sólový let. „Pro nás je důležité, že jsme 
parta. Chceme přenést zážitek na druhého a po-
slouchat zážitky ostatních pilotů,“ podotýká.

Začalo to v roce 1999, kdy se ultralehká letadla  
v Česku pozvolna začala stávat novodobým feno-
ménem. Místní nadšenci na nic nečekali a založili 
klub. A protože s Trutnovem je neodmyslitelně 
spjatá pověst o drakovi, říkají si od té doby Dračí 
letka. Zázemí našli ve Volanově. Nejprve startovali 
a přistávali na pozemku zemědělského družstva. 
Časem se ale dohodli s městem na dlouhodobém 
pronájmu nevyužívané vedlejší louky. Vybudovali 
travnaté letiště s hangárem, postavili klubovnu se 
zázemím a několika pokoji pro přespání. Dračí let-
ka se mezitím rozrostla. Když vznikla, měla devět 
členů. Dnes jich je dvaadvacet. Ve vzduchu a na le-
tišti tráví dlouhé hodiny. „Většina z nás je na létání 
prostě závislá,“ přiznává Miroslav Drahoš starší. 
Prvním předsedou klubu byl Václav Malec, po něm 
převzal otěže Dračí letky František Souček. Aktuál-
ně klub vede Leon Likovský. 

Jako pomyslnou třešničku na dortu zavedli letci  
z Volanova novou tradici. Každý rok pořádají le-
tecký den s návštěvností přesahující opakovaně tři 
tisíce lidí. Letošní má pořadové číslo 15. „Dlouhá 
léta jsme Den s Dračí letkou pořádali v červnu. 
Nyní jsme ho ale přesunuli na září, kdy je stabilnější 
počasí,“ říká Drahoš starší. Program zůstává stejný. 
Do Trutnova se vždy sletí desítky ultralehkých le-
tadel. Program tvoří například ukázky letecké tech-
niky a akrobacie, seskok parašutistů či vyhlídkové 
lety. Diváci si mohou letadla prohlédnout zblízka. 
Pokud totiž nejsou ve vzduchu, jsou vystavená na 
kraji vzletové dráhy. Kromě Tuláků, což je nejrozší-
řenější český ultralight, jsou k vidění také Zephyry 
a Skyliny. Pozornost každoročně přitahují dobové 
repliky, například výcvikového dvouplošníku Büc-
ker Bü 131 anebo ruské stíhačky Jakovlev Jak-3. 
„Letos přiletí také americký Mustang, sovětský Ja-
kovlev Jak-11, německý Messerschmitt a japonské 
Zero,“ říká Drahoš starší k leteckému dni, který se 
koná v sobotu 3. září od 13 hodin ve Volanově.

• Oproti letadlům vyšší kategorie je relativně nízká 
pořizovací cena, nevelká spotřeba paliva. 

• Podle objemu nádrže a objemu motoru mohou mít 
dolet až 800 kilometrů. To je vzdálenost vzdušnou 
čarou mezi Prahou a Římem. 

• V Česku mohou ultralighty přistávat asi na 170 le-
tištních plochách. K přistání stačí obyčejná travnatá 
louka.  

• Výcvik a pilotní licence jsou cenově poměrně do-
stupné. Pilotní průkaz na ultralehký letoun můžete 
získat už v 17 letech. Adept musí projít prohlídkou  
u atestovaného leteckého lékaře. 

PŘEDNOSTI 
ULTRALEHKÝCH LETADEL

DRAČÍ LETKA
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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

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

DRAČÍ LETKA

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK 
A MIROSLAV DRAHOŠ NEJMLADŠÍ   

Dokázali jsme spojit 
koníčka s prací

Původně opravovali auta, stavěli autokrosové buginy 
a o víkendech v nich i závodili. Před čtvrtstoletím s tím 
ale skončili a vrhli se na letectví. Zaujala je ultralehká 
letadla. Začali na nich létat a také je stavět. Dá se říct, 
že otec a syn Drahošové (oba Miroslavové) od té doby 
navazují na průkopníka aviatiky a leteckého konstruk-
téra Igo Etricha. Také on žil a pracoval v Trutnově.

Když začali s létáním, napadlo je postavit si vlastní 
letadlo. „Nechtěli jsme si nějaké kupovat. Sehnali 
jsme si plány a potřebný materiál a vyrobili vlastní 
ultralight. Byl to Tulák a létal bezvadně,“ vzpo-
míná Miroslav Drahoš mladší. Mezi nadšenci do 
létání se brzy rozkřiklo, že ve Volanově jsou šikov-
ní lidé, kteří umí vyrobit letadlo − od konstrukce 
přes trup a křídla. Když se ukázalo, že umí vyrábět 
podvozky i upravovat motory, vlna zájmu ještě na-
rostla. Po Evropě dnes létají desítky letadel, které 
vznikly v dílně ACM Drahoš. 

Velmi ceněná je výroba dobových letounů, respek-
tive jejich replik. Proti originálu jsou menší zhruba 
o dvacet procent. Vše začalo messerschmittem, kte-
rý postavili páni Podešvové na Moravě. Nikdo jiný 

v Evropě... do té doby nepostavil repliku stíhačky,“ 
zdůrazňuje Drahoš starší. Pro trutnovského pilota 
Ladislava Ábela postavili další repliku: slavný Ja-
kovlev Jak-3. Dokončená už je i stíhačka, Jak-11. 
Brzy začne výroba dalšího stroje.

Ani tím ale šikovnost Drahošů nekončí. Vyrobili 
legendární Bücker Jungman. „Je to replika stroje 
z roku 1934, výcvikového a kurýrního letadla. Po 
válce se přestaly vyrábět, létaly jen ve Svazarmu  
a pak končily ve šrotu. Přitom je to letadlo dodnes 
konstrukčně na výši, přestože vzniklo teprve třicet 
let poté, co lidstvo začalo létat,“ připomíná Drahoš 
starší s tím, že na výrobu jednoho stroje potřebo-
vali se synem 1500 hodin. Pět kousků z jedenácti 
prodali do Španělska. Úplně první dodnes létá  
v Itálii. Jeden exemplář v bílém provedení si necha-
li. Proti jiným ultralightům se Bücker neliší ve způ-
sobu řízení. Technika pilotování je stejná. Pilotům 
ani nevadí, že letoun nemá uzavřenou kabinu. „Je 
z toho díky tomu jiný výhled. Akorát vám fouká 
do nosu, ale máme brýle a kuklu, takže je to docela 
příjemný kontakt s přírodou,“ říká Drahoš starší.  
O letadlech by se synem mohli vyprávět celé hodi-
ny. „Létání nás baví, stavět letadla nás taky baví. 
Takže jsme dokázali spojit koníčka s prací,“ usmívá 
se Miroslav Drahoš mladší.
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PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Řídit letadlo a přitom se kochat? 
Pro zkušeného pilota rutina!

Patří mezi zakladatele trutnovské Dračí letky. Dlouhá 
léta byl jejím předsedou. A také byl v devadesátých 
letech jedním z vůbec prvních vlastníků ultralehkého 
letadla v regionu. „Stavěl jsem ho před šestadvaceti 
lety, doma. Trvalo mi to necelého půl roku,“ vzpomíná 
František Souček.

Kolik času strávíte na letišti? 
Nikdy jsem to nepočítal. V roce 1996 jsem od 
června do listopadu nalétal 74 hodin. Tehdy jsem 
ještě hangároval ve Dvoře Králové nad Labem.  
V pátek jsem přijel na letiště, popadl spacák a jíd-
lo, odlétl jsem, coural se po českých krajích a rájích 
a přespával pod křídlem ve spacáku. Vracel jsem 
se v neděli v podvečer. To bylo víkend co víkend. 
Letos je to slabší, mám nalétáno sotva osm hodin. 
Ale s kamarády z klubu se vídáme pravidelně. 
Většinou se scházíme o sobotách. 

Která místa jste si jako pilot oblíbil?
Těch krásných míst je strašně moc. Navíc z kaž-
dého úhlu je svět trochu jiný. Ale nejhezčí jsou asi 
Krkonoše. Pěkné jsou i Orlické hory a Český ráj.  
Z druhé strany hranic je Polsko a tam je úplně jiná, 
zajímavá krajina. A líbí se mi velké rybníky okolo 
Českých Budějovic. 

Stíháte zároveň řídit letadlo a kochat se krajinou?
Pro zkušeného pilota už je to rutina. Mám nacvi-
čený systém: kouknu na palubní přístroje, pak na 
terén, vlevo, vpravo, pak zase na palubní přístroje. 
Je to trochu podobné, jako když si hlídáte rychlost 
v autě. Mrknete na tachometr, pak před sebe, zase 
na tachometr, zase před sebe…

Na čem létáte?
Mám ultralehké letadlo Jora. Je to jedno z prvních 
letadel této konstrukce v Česku. Trup je lamináto-
vá skořepina, je v tom motor z trabantu, ale čtyř-
válcový. Rarita.

Jak jste se k němu dostal?
Když po roce 1989 prchali východní Němci přes 

Prahu na západ, nechali tady stát stovky traban-
tů. Nikdo je nechtěl, dávalo se to do šrotu. Inženýr 
Strádal z nich vyndával motory a z jednotlivých 
dílů udělal nádherný motor, boxer. Použil válce, 
hlavy a ojnici, akorát karter si nechal udělat.

Takže se ve vzduchu spoléháte na motor trabantu?
Je to ověřená konstrukce, motor je nenáročný a spo-
lehlivý.

Do jaké výšky vás letadlo může vynést?
Nejvýš jsem s ním byl ve výšce 2800 metrů. Běžně 
ale létám tak ve výšce kolem půl kilometru.

DRAČÍ LETKA
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MICHAL BOGÁŇ, FOTO: JAN BARTOŠ, VILÉM FISCHL

Basket v Trutnově byl, 
je a bude vždy fenomén

Zdeněk Rinth a Kateřina Hindráková. Známé to trutnovské osobnosti. Úspěšný podnikatel a ředitel kožešnické 
firmy Kara Trutnov, který dlouhá léta podporoval trutnovský basketbalový klub, z něhož vzešla právě jedna  
z místních legend, jejíž dres visí pod stropem haly. A je to zase basketbal, který je nyní svedl na společnou 
cestu, jež by měla vyústit v návrat týmu na medailové pozice. Zdeněk Rinth se po šesti letech opět se svou 
společností stal generálním partnerem klubu a Kateřinu Hindrákovou si vybral jako svou pravou ruku.

Vysvětlete, jak došlo k vašemu propojení, které má 
napomoci k jakémusi vzkříšení trutnovského bas-
ketbalu.
Zdeněk Rinth: To je jednoduché. Basketbal jsme 
podporovali jedenáct let, a když jsme se rozhodli, 
že v těch intenzích, co jsme to tady dělali, budeme 
pokračovat dál, tak jsem přemýšlel, jak do toho 
zase naskočit. V hlavě jsem si probíral, s kým bych 
se o tom mohl poradit, kdo by mi mohl být nápo-
mocen. A samozřejmě mi vyběhlo jméno inženýr-
ky Hindrákové. Požádal jsem ji o spolupráci a ona 
řekla, že do toho půjde. A od té doby zastupuje 
Karu v basketu a zároveň mi radí, co a jak.

KARA TRUTNOV

Káťo, jak jsi reagovala, když se ti ozval pan Rinth  
s nabídkou?
Kateřina Hindráková: Přiznám se, že jsem zpočátku 
nevěděla, jestli je to jen jeho iniciativa nebo i klubu. 
Samozřejmě, že jsem byla překvapená, ale už hned 
po první kávě jsme zjistili, že na to máme úplně 
stejný názor a vidíme to stejně. A že by to mohlo 
fungovat. Vidím v tom samá pozitiva.

A kdy tedy proběhl první kontakt?
KH: Třináctého května, pamatuji si to přesně, pro-
tože jsem zrovna odjížděla na dovolenou. (smích)
ZR: Situace je taková, že Kara je už stabilizovaná 
společnost, která podniká regulérním způsobem. 
Ty věci, co byly v historii, jsou skoro všechny vy-

řešeny. Tak jsem se začal rozhlížet ještě mimo 
naši oblast a samozřejmě jsem nemohl pominout 
basket. Přišlo mi to jako dobrý nápad, že bychom 
mohli rozšířit svoje aktivity zase tímto směrem.

Takže nápad byl jen z vaší hlavy?
ZR: Ano, nikdo mě neinspiroval. Občas mě ještě 
něco napadne. (smích)
KH: Já jsem si v tu chvíli říkala, že už jsem tady bas-
ketu pomohla dost na jaře, a nějak mě vůbec nena-
padlo, že bych mohla být ještě něčemu nápomocná. 
Ale vypadá to, že je to naprosto naopak.

V čem jste našli společnou řeč?
ZR: Já jsem skálopevně přesvědčený, že možnosti 
trutnovského basketbalu jsou relativně veliké. Že 
Trutnov je basketbalové město a lidi to hodně zají-
má. Ale je potřeba jim to nějak představit, co vlast-
ně chceme. Znovu oživit to, co tady bývalo. Vyso-
ké návštěvy, zainteresovanost všech lidí. Těch lidí, 
kteří se tady zajímají o basket, je daleko více, než 
by se na první pohled mohlo zdát. V tom máme 
společnou řeč.
KH: Ukázalo se, že i když to byly zápasy o baráž, 
na ten poslední byla na dnešní poměry plná hala. 
Můžeme to brát jako takový odrazový můstek pro 
další kroky.
ZR: Ano. Vstup Kary by měl být vlastně jen ta-
kovou inspirací pro všechny ostatní. Každý totiž 
může pomoct, každý se může nějak zapojit, každý 
se může přijít podívat na zápas a podpořit. Vždyť 
těch pár desítek korun za vstupné je pro klub pří-
nosem. A každý pozitivní hlas, který se v hale 
ozve, je dobrý. Hlavně bych byl nerad, aby se za-
pomnělo na to, že velkým dílem na basket přispívá 
město Trutnov, což si myslím, že je jen dobře. A sa-
mozřejmě pak je okolo spoustu fandů basketbalu, 
kteří mohou pomoci jako organizátoři, nebo třeba 
udělat nové webové stránky a spoustu dalších věcí. 
Nesmíme zapomenout ani na výbor, manažera, 

nového trenéra… Čeká nás všechny hodně práce. 
Trutnov není nějaké velké město, ale myslím si, že 
je dostatečně velké na to, aby tady mohl být prvoli-
gový basketbalový klub na nejvyšší úrovni. 

Jak se vlastně v klubu dozvěděli a přijali zprávu, že 
vás bude zastupovat Kateřina Hindráková?
ZR: Požádal jsem výbor, abychom se sešli, kde jsem 
jim řekl, jak si to představuji, jak budu přispívat,  
a zároveň jsem oznámil jméno zástupce Kary. 
Možná to někoho překvapilo, ale reakce byly pozi-
tivní. Myslím, že těžko hledat v Trutnově na basket 
většího odborníka. A ještě jedna taková drobnost, 
kterou si možná ne všichni uvědomují. Paní inže-
nýrka Hindráková je i podnikatelka, takže o peně-
zích a ekonomice něco ví. A to jsou důležité věci.
KH: Za mě je důležité, že jsem tady zažila zevnitř ty 
dobré časy. My víme, co tady fungovalo. My nepo-
třebujeme vymýšlet nové věci. Nechci říct, že po-
třebujeme úplně staré časy, ale jsou tady základy, 
na kterých se dá pořád stavět, a pořád se dají opa-
kovat ty věci, co fungovaly. Myslím, že spolupráce 
nám zatím klape.
ZR: Já opravdu vidím vstup Kary jen jako takový 
počáteční impuls. I když samozřejmě vím, že finan-
ce jsou důležité, bez nich se to asi těžko dá hrát na 
nějaké slušné úrovni. Ale potom je tu spoustu dal-
ších věcí, které nejsou odvislé jen od peněz. Záleží 
na pomoci dalších lidí a přístupu.

Prozradíte částku, kterou jste podpořil klub?
ZR: Řekl bych to asi takhle – město a Kara přispíva-
jí stejným dílem. Nevím, jestli je vhodné říkat pří-
mo částku. Na druhou stranu město musí částku 
veřejně schválit, tak to nebude žádné tajemství.
KH: Rozpočet klubu je momentálně zhruba na 
úrovni klubu pátého šestého místa.
ZR: Kara a město jsou hlavní partneři a věřím, 
že přibydou další. Samozřejmě, že asi se od nich 
nedá očekávat taková výše finančního příspěvku, 

Zdeněk Rinth

Kateřina Hindráková



16

ale každý příspěvek bude dobrý, ať už ze zájmu 
nějakého podnikatele, nebo v podobě vstupného  
z návštěvy diváka. Je to věc všech Trutnováků.

A peníze od Kary pomůžou především k čemu?
KH: K postavení týmu, což je to nejdůležitější, aby 
vzrostla atraktivita zápasů a dalo se hrát o vyšší 
příčky než loni.
ZR: Aby se dalo hrát o střed tabulky a výhledově 
i o medaile.
KH: Oproti loňské sezoně bude v týmu více profe-
sionálek. Jestli loni byly dvě tři, letos chceme určitě 
čtyři. Plus jsou tady mladé nadějné holky, které 
jim budou skvěle sekundovat. Nejde se hned vrátit  
o sedm let zpátky. Musíme postupně.

Podíleli jste se na výběru hráček?
KH: Ne, to je plně v kompetenci manažera (Michal 
Martišek – pozn.) a trenéra (Tomáš Veselý – pozn.). 
Pokud by se mě ale zeptali a nějakou hráčku bych 
znala osobně, mohla bych jim dát reference. Ale to 
je asi tak všechno. Já už jsem z basketbalového svě-
ta taky dál. Mluvit do toho jim není potřeba.
ZR: Já bych se ani neodvážil, protože tomu zdaleka 
tak nerozumím. Jsou to profesionálové, kteří tam 
jsou od toho, aby sestavili profesionální tým a ten 
pak odváděl ty výsledky.
KH: Samozřejmě nějaké připomínky z naší strany 
mohou nastat, ale to bude asi až potom, co se ten 
proces nějakým způsobem rozjede.

Už jste se na něčem neshodli?
(oba se smějí) ZR: Měli jsme velkou diskuzi ohledně 
začátku domácích zápasů. Rozhodnutí je však plně 
v pravomoci výboru a bylo rozhodnuto, že se bude 
hrát v pátek večer od 18.30 hodin. Já osobně jsem 
chtěl sobotu od 17:30. Budeme doufat, že to je dob-
ré rozhodnutí a divákům bude páteční čas opravdu 
vyhovovat.

KH: Páteční večer byl ze strany výboru argumento-
ván tím, že samozřejmě lépe seženou organizační 
pracovníky, v sobotu totiž mívá už hodně lidí svůj 
program. A druhý argument byl takový, že i mlá-
dež se může přijít podívat, protože o víkendu hraje 
většinou svoje zápasy a kolikrát to nestihne. Takže 
si přeji, aby se na ty zápasy opravdu chodila dívat.
ZR: I já si přeji, aby hlediště bylo opět zaplněné.

Hlediště se zaplní, pokud se bude hrát dobře, ne?
ZR: To je bez diskuze. Nejlepší marketing je samo-
zřejmě výsledek. Těžko se dá očekávat, že bychom 
letos atakovali příčky USK nebo Žabin, to nám ur-
čitě nehrozí, ale určitě do budoucna ambice máme.
KH: Myslím, že publikum ocení nejen výsledky, ale 
když na hřišti uvidí bojovnost a bude to takový ten 
Trutnov jako za starých časů, kdy rozpočet nebyl 
opravdu tak velký a hrálo se výš, než bylo očeká-
vání. Ta atmosféra potom strhne všechny. Tím ale 
nechci nějak shazovat to, že by se nemělo vyhrávat. 
Když se bude vyhrávat, bude to super, ale i bojov-
ný výkon, který je základem, a myslím si, že Trut-
nov vždycky šperkoval, taky přitáhne diváky.

Hrát ligu s mladými, jak se tomu dělo v posledních 
sezonách, tenhle model tedy nefunguje?
KH: Ukázalo se, že ne a šlo to tak trochu z kopce. 
Je pravda, že v každém sportu dochází k výměně 
vedení, respektive trenéra. A pokud tady zůstávají 
stejné hráčky, tak už to nemá kam dál růst. Druhá 
věc je ta, že poslední dva roky do toho určitě za-
sáhl covid. Trénovalo se, netrénovalo se. Hrálo se, 
nehrálo se. Mohli fanoušci, nemohli fanoušci. Bylo 
to strašně specifické. Na druhou stranu z mého po-
hledu se tady trošku polevilo.
ZR: Podotknul bych jednu věc, ať se nám to líbí 

TOP 09, KDU-ČSL
S PODPOROU 

NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Filip BělíkŠtěpán Vojáček Silvie ŠidákováPetr Zach

ZADAVATEL / ZPRACOVATEL: TOP 09

23. A 24. ZÁŘÍ

čtvrtek 22. 9. 
16.30 Žabiny – Gorzow
19.00 Trutnov – Banská Bystrica 

pátek 23. 9.
16.30 Banská Bystrica – Žabiny 
19.00 Gorzow – Trutnov 

sobota 24. 9. 
10.30 Gorzow – Banská Bystrica
13.00 Trutnov – Žabiny

O POHÁR MĚSTA TRUTNOVA

KARA TRUTNOV

V roce 2012 basketbalistky Kary ovládly v německém 
Wasserburgu Final Four Středoevropské ligy (CEWL).
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nebo ne, prvoligová soutěž se bez peněz hrát nedá. 
A těch peněz bylo méně. Já bych se k tomu nechtěl 
moc vracet, protože bych těžko mohl posoudit, 
jestli to bylo tak či onak. Ale faktem je, že peněz 
bylo opravdu méně a vařilo se z vody, když si 
vezmu, že celý tým byl jedna profesionální hráčka 
doplněná o to, co se kde sehnalo. Těžko pak očeká-
vat, že by se mohlo hrát o bronz. Ale myslím si, že 
tento trend je možné změnit, a proto to tvrdím po-
řád dokola. Kara a její peníze přináší jen impuls pro 
zlepšení. Mám dobrou paměť a pamatuji si tady ty 
zápasy, ty nerváky. Rád bych to zažil znovu.
KH: Je to pravda. A pokud se to povede, zájem od 
sponzorů může být za rok úplně jiný, teoreticky  
i vyšší a Kara už nemusí zůstat sama.
ZR: Ale teď jsme teprve na startu a začínáme.

A vzpomenete si, jak a proč začala vaše první spolu-
práce v roce 2005?
ZR: To si pamatuji. Domluvilo se to tehdy v restau-
raci na Dolcích. Byl tam starosta, místostarosta, já 
a pár mých kolegyň. Mně se hlavně líbilo to spo-
jení – Kara a Trutnov. To má všechno. Název Kara 
Trutnov obsahuje jak hlavního partnera, tak město. 
Líbilo se mi taky, že se jedná o ženský sport a že 
tady má velkou tradici.

Co vás pak vedlo k ukončení spolupráce v roce 2016?
ZR: To je také jednoduché vysvětlení. Skončila 
smlouva a já jsem už dopředu věděl, že budu firmu 
prodávat. Připravoval jsem ji na prodej a nechtěl 
jsem, aby firma byla zatížena nějakými závazky do 
budoucna. Nebylo by to ani korektní.

Jak jste vnímal následující dění v klubu?
ZR: Docela těžko. Na basket jsem nechodil a vní-
mal jsem to čím dál hůř. Když tým, co podporujete 
celou dobu, nakonec hraje o to, aby se nesestoupi-
lo… Protože si pamatuji ty oslavy třetích míst, tak 
se mi to vnímalo opravdu dost těžce.
KH: Přiznám se, že když jsem skončila já, potřebo-
vala jsem od basketu klid, potřebovala jsem si nějak 
uspořádat vlastní život. Basket jsem moc nesledo-
vala, začala jsem podnikat a měla jsem spoustu prá-
ce s byznysem. Informovaly mě spíš holky z jiných 
klubů, se kterými jsem byla v kontaktu. Když jsem 
se letos vrátila, už jsem si nemyslela, že po sérii se 
Strakonicemi budu mít s basketem ještě vůbec něco 
společného, ale pan Rinth mě pro to nadchnul. To, 
s jakým elánem a optimismem do toho jde, se nedá 
nesdílet a nešířit dál.
ZR: Jde o to, aby to tak pocítili i ti ostatní. Každý si 

musí udělat kousek práce a potom to bude super. 
KH: Bylo by fajn, kdybychom nadchli spoustu dal-
ších lidí, kteří už tomu nevěřili, že by se tady něco 
takového mohlo dít. A třeba i směrem k mládeži, 
kdyby se někdo chtěl vrátit, trénovat, dát svoji ra-
tolest do přípravky. Všechno, co bude vést k tomu, 
aby trutnovský basket vzkvétal, tak jen dobře.
ZR: Jasně. Péče o mládež je důležitá a je super, když 
pak zase ti mladí vidí svůj vzor v prvoligových 
hráčkách i některých reprezentantkách. To je vý-
borná záležitost pro celý klub, která má v důsledku 
dopad na celé město. Neustále mě překvapuje, že  
v Trutnově je opravdu mnoho lidí, co mají něco 
společného s basketem. Ať už ho hráli, jejich děti 
ho hrají, nebo se chodili dívat na zápasy. V Trutno-
vě byl, je a bude basket vždy fenomén. Bez debat.

Na jak dlouho jste podepsali novou smlouvu?
ZR: Smlouvu máme podepsanou na tuto sezonu  
a počítám, že pokud nevzniknou nějaké zásadnější 
komplikace, které si nedovedu představit, uděláme 
potom další smlouvu. A třeba i na delší dobu. Na 
druhou stranu člověk v dnešní ekonomicky rozhá-

na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

Přihlaste se k nám do 30. září 2022
Klientské centrum Trutnov - Horská 634

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

rané době musí být opatrný. Uvidíme, jak na tom 
budou další týmy a jejich podporovatelé, protože 
doba rozhodně není jednoduchá.
KH: Hrát střed tabulky bude stát dřinu a všichni 
musíme táhnout za jeden provaz. Důležité je, aby 
se v hráčkách probudil ten duch, to chtění víc tré-
novat, být lepší. To si myslím, že teď za tu dobu, 
co jsem do týmu měla možnost nahlédnout, tady 
trošku vymizelo.
ZR: Ale víte, já říkám jednu věc. Kdyby to bylo jed-
noduché, uměl by to každý. A to by mě nezajímalo. 

Kde byste tým chtěli vidět?
ZR: I have a dream. To znáte, ne? (smích) Samozřej-
mě bych byl rád, kdyby tým hrál jednou o třetí mís-
to, ale myslím si, že bychom v nadcházející sezoně 
měli hrát střed tabulky. Postavit nějaký základ, aby 
se tým v dalších letech mohl budovat a do dvou let 
hrát třeba o to třetí místo. Taková je moje předsta-
va. Možná příliš optimistická, ale zase bez nějaké 
vize a nějakého cíle do toho není možné jít.
KH: Souhlasím! A chtěla bych pozvat všechny fa-
noušky na první zápasy, které budou na turnaji.

KARA TRUTNOV

Poslední ligovou medaili Trutnov získal v sezoně 2015/16, 
kdy v sérii o bronz porazil Hradec Králové 2:1 na zápasy.
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Krabičky pro zdravější život
Snažíte se jíst lépe a zdravěji? Říká se, že veganská 
strava je základem. A víte, že teď si můžete dopřát 
chutné a pestré obědy i v Trutnově a okolí? Jídlo si 
navíc můžete nechat naservírovat přímo až k vám 
domů. Od specialisty, jenž se vařením těchto pokr-
mů zabývá už bezmála dvacet let. Ve Svobodě nad 
Úpou totiž od loňského roku funguje rodinná firmička 
rozvozu zdravých jídel VegeBox, za kterým stojí Jan  
a Petra Tomečkovi.

„Začali jsme vařit v březnu 2021 a první rozvoz byl 
přesně na moje narozeniny. Shodou okolností do 
mě jedna paní u Uffa ještě nabourala. To bylo doce-
la vtipný,“ vzpomíná s úsměvem na rozjezd svého 
byznysu čtyřicetiletý otec tří dětí.

Z pražského undergroundu do hor
Narodil se v Liberci, ale žil v Praze, kde vystudoval 
přírodovědu. Tímto směrem se však jeho pracovní 
kroky nikdy neubíraly, naopak, v podstatě chvíli 
po škole se začal motat kolem jídla. Toho vegan-
ského, kterému z různých důvodů už od puberty 
přicházel stále víc na chuť. „Začal jsem to postupně 
vnímat v širších souvislostech a na vysoké škole 
jsem porozuměl i zdravotnímu aspektu. Naučil 
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jsem se také nějaké východní nauky, které o té 
stravě mluví,“ vypravuje, jak si ze všech okruhů 
poskládal svou vege mozaiku, a díky tomu pak na-
příklad pomáhal se stravou lidem, kteří měli zdra-
votní problémy.

Dříve také hodně cvičil jógu, a tak se dostal k va-
ření na jógových retreatech. U přátel pak v jejich 
pražském bytě začal třikrát týdně vařit obědy pro 
lidi, kteří si je u něj objednávali. „Byl to takový 
underground,“ usmívá se. Odtud se ale „vyšvihl“ 
k vaření alternativní rostlinné nabídky poledního 
menu pro velké společnosti Sodexo a GTH. Záro-
veň jako lektor a kuchař začal jezdit školit s Čes-
kou veganskou společností a Asociací kuchařů  
a cukrářů ČR na různé semináře o rostlinné stravě.  
A v létě je ještě jeho práce spojená i se dvěma velký-
mi festivaly – Colours of Ostrava a Brutal Assault, 
kde vaří pro kapely a crew.

„Jenže všechno to byly takové nárazovky, nepravi-
delná práce. Pak jsme se přestěhovali s manželkou, 
která odsud pochází, do Svobody a říkal jsem si, že 
bych jídlo mohl nabídnout tady lidem na horách. 
Vyloženě nic veganského tady není, tak proč to ne-
zkusit,“ prozrazuje, jaký měl záměr. Realizaci jeho 

nápadu pak hodně urychlil nástup covidu. Pracov-
ních výjezdů mu totiž výrazně ubylo. A tak už ne-
bylo na co čekat a pustil se do přestavby garáže na 
malý gastro provoz.

O pomoc požádal i veřejnost přes kampaň na 
HitHitu. „Původně jsem si myslel, že to ufinancu-
jeme z toho, co máme našetřené, plus si vyděláme 
nějakou kačku na fesťácích, ale v tom covidu to 
nešlo. Museli jsme si půjčit od rodiny, známých  
a něco nám pokryla i ta úspěšná kampaň,“ povídá. 
On sám, když vypukl covid, pomáhal v Praze roz-
jíždět jiný krabičkový projekt Jídlo Baví. „Napsal 
jsem jim asi šedesát receptur a začal tam vařit, než 
si našli vlastního kuchaře,“ dodává.

Jídlo i pro „všežravce“
A co je to vlastně VegeBox? Na webových strán-
kách se firma prezentuje jako rozvoz zdravých 
jídel ve vratných zálohovaných REkrabičkách  
a objednávková služba vegan cateringu. „Nemám 
problém udělat třeba i svatbu pro sto lidí,“ hlásí 
Jan Tomeček, že umí připravit chutné, výživné  
a plnohodnotné jídlo i mimo pravidelný rozvoz. 
Nicméně obědové menu je na prvním místě a po 
letní pauze se opět rozjede od 6. září. „Jídla při-
pravujeme každé úterý, středu a čtvrtek a je mož-
né si je vyzvednout buď u nás ve Svobodě nad 
Úpou mezi 11.00 až 12.30 hodin, nebo na čtyřech 
výdejních místech v Trutnově, což jsou parkoviště 
u Kauflandu, Tesca, soudu a pizzerie Express Ku-
želna, případně za poplatek je doručíme přímo na 
adresu,“ prozrazuje šéf, kuchař i kurýr v jedné oso-
bě. Rozvoz primárně probíhá na trase Svoboda nad 
Úpou – Trutnov. Jídlo je nutné objednat nejpozději 
den dopředu do 19 hodin na www.vegebox.cz, kde 
najdete i další informace.

„Co nabízím? Samozřejmě stravu bez živočišných 
produktů. O jídle přemýšlím tak, aby bylo co nej-
více vyvážené z nutričního pohledu. Rozumím 
metabolismu člověka i energetickému působení 
potravin, takže při vaření používám všechny tyto 
svoje znalosti. Plus se ještě snažím rostlinné jídlo li-
dem přiblížit. To znamená, že občas uvařím i něco, 
co připomíná tradiční recepty z klasické kuchyně. 
Hlavně se ale soustředím na ty věci, které lidé běž-
ně nepoužívají nebo jsou pro ně nové.  Často pak 
od nich dostávám zpětnou vazbu, že se diví, jak je 
jídlo stále jiné a neopakuje se,“ vysvětluje Jan To-
meček, jenž prý často rád vaří dle nálady.

Veganská strava podle něj člověku přinese odleh-
čení ze standardního stravovacího režimu. „Určitě 
v ní je mnohem více výživy než v klasickém jídle, 
jelikož objem rostlinné složky je sto procent a ob-
sahuje všechny nutrienty, které člověk potřebuje,“ 
doplňuje. Zákazníky VegeBoxu ovšem nejsou jen 
stoprocentní vegani. Větší část klientely tvoří ti, 
kteří se prostě jen snaží jíst zdravěji než běžná po-
pulace. A další skupinou jsou zase lidé, kteří jsou 
jen zvědaví, jak jídlo chutná. Veganský oběd, jako 
zpestření jídelníčku, proto jistě ocení i „všežravec“.

Bez zajímavosti určitě není ani to, že se jídlo roz-
váží ve vratných zálohovaných REkrabičkách. 
„Nechceme vytvářet zbytečný odpad. Krabičky 
jsou velmi kvalitní – z hygienického a dobře omy-
vatelného materiálu,“ poukazuje Tomeček. K první 
objednávce je tedy nutné REkrabičku za 80 korun 
„přihodit“ do košíku. Když objednáte znovu, platí-
te už jen jídlo a krabičky se při předávce mění kus 
za kus. „Pokud u nás skončíte s objednáváním, 
stačí nám nepoškozenou krabičku vrátit a my vám 
vrátíme zálohu zpět,“ dodává. Cena jídla se pohy-
buje od 130 korun v závislosti na dopravě.

Schváleno
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Do zastupitelstva v Trutnově 
chce 12 politických subjektů

V pátek 23. a sobotu 24. září 2022 se uskuteční komunální volby. V nich rozhodneme, kam bude Trutnov 
směřovat a kdo ho povede v dalších čtyřech letech. O přízeň voličů se v našem městě uchází 12 politických 
stran, hnutí a sdružení. Pro srovnání, v roce 2018 kandidovalo jedenáct a v roce 2014 devět politických sub-
jektů. V právě končícím funkčním období působilo v trutnovském zastupitelstvu sedm subjektů. O 33 křesel 
v trutnovském zastupitelstvu letos usiluje 396 kandidátek a kandidátů.

Kdo a kdy může volit
V pátek mohou občané odevzdat hlas od 14 do 
22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volit může 
každý občan ČR starší osmnácti let. Nemůžou vo-
lit ti, kteří pobývají v zahraničí nebo se nacházejí  
v jiném městě. Kdo nemůže přijít k urně pro váž-
né zdravotní důvody, může si na radnici požádat  
o hlasování do přenosné schránky.

Hlasujeme, křížkujeme
Každý volič obdrží jeden velký hlasovací lístek, na 
kterém budou všechny kandidující strany. Volit 
může třemi způsoby:

1. Může dát jeden velký křížek jednomu subjektu, 
tím mu odevzdá všechny svoje hlasy. Tento způ-
sob hlasování je pro kandidující subjekty nejvý-
hodnější, proto nabádají své voliče k jeho využití. 

2. Může „malými“ křížky vybrat 33 konkrétních 
jmen napříč stranami. 

3. Může obě varianty kombinovat − dá velký kří-
žek jedné straně a z jiných subjektů křížkovat jed-
notlivce. Přednostně získají hlasy kandidáti ozna-
čení křížkem. Hlasy zbývající do počtu 33 členů 
zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kte-
rou označil velkým křížkem, a to podle pořadí na 
jejich hlasovacím lístku.

Kdo se stane zastupitelem
Pro zisk mandátu v komunálních volbách je roz-
hodující, aby kandidující subjekt získal alespoň  
5 procent z celkového množství odevzdaných plat-
ných hlasů.

VOLBY 2022

1. Komunistická strana Čech a Moravy, 
Zdeněk Ondráček
2. Volba pro město, Tomáš Hendrych
3. TOP 09, KDU-ČSL s podporou nezávislých 
kandidátů, Filip Bělík
4. Občanská demokratická strana, Michal Rosa
5. Trutnov pomáhá, Pavel Holzknecht
6. Svoboda a přímá demokracie (SPD), 
Marek Hanč
7. ANO 2011, Pavel Plzák
8. Česká pirátská strana, Tomáš Eichler
9. Sdružení pro Trutnov s podporou STAN, 
Petr Horčička
10. Žít v Trutnově, Petr Sobotka
11. PRO Trutnov, Václav Török
12. MY Trutnov, Eva Navrátilová

STRANY A HNUTÍ A JEJICH LÍDŘI 
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 

V TRUTNOVĚ 2022
(seřazeno podle vylosovaných čísel)

Kdo se stane starostou
Po volbách se sejdou nově zvolení zastupitelé při 
ustavující schůzi. Mezi sebou zvolí nové vedení 
města − starostu, místostarosty a jedenáctičlennou 
radu města. Součástí veřejného zasedání je také 
volba předsedů dvou klíčových výborů − finanční-
ho a kontrolního. (jš, pac)



Česko-německá 
historie Trutnova

V sobotu 10. září se Trutnov opět připojí ke Dnům ev-
ropského dědictví. Akci věnuje 30. výročí Společnosti 
česko-německého porozumění Trutnov−Krkonoše.

Zdarma přístupných bude pro veřejnost osm míst. 
V každém z nich bude pro návštěvníky připrave-
ný zajímavý program. Muzeum v Podkrkonoší ve 
Školní ulici nabídne kromě výstav a stálých expo-
zic besedy o německém krkonošském nářečí. Ve 
Staré radnici bude kromě prezentace městské kro-
niky také promítání dokumentu Setkávání Čechů 
a Němců v podhůří Krkonoš. Otevřený bude také 
Haasův palác na Krakonošově náměstí, kde dnes 
sídlí základní umělecká škola. 

Fara církve československé husitské v Úpické ulici 
zpestří sobotní den výstavou děl trutnovského vý-
tvarníka Roberta Fürbachera. V kostele Narození 
Panny Marie ve Farské ulici bude vyprávět o odsu-
nu rodák Jörg Faber a koncertovat budou společně 
Josef Lábus a Smyčcové kvarteto Trutnoforte.

Státní okresní archiv v Komenského ulici upozorní 
výstavami na významné německé podnikatele a na 
nejen trutnovské mlýny. Uffo na náměstí Repub-

POZVÁNKA

liky pustí návštěvníky na komentované prohlídky 
do jindy nepřístupného zákulisí. Městský park oži-
ví venkovní expozice, která přibližuje rozsáhlou 
tvorbu sochaře Emila Schwantnera.

Na Krakonošově náměstí celá akce začne malou 
slavností v 10 hodin. Jeho součástí bude úvodní 
proslov trutnovského starosty Michala Rosy, křest 
knihy Proslavili Trutnov, výstava historických au-
tomobilů a expozice na téma Významné německé 
osobnosti Trutnova a centrum města na historic-
kých fotografiích. (pac, uff)

Zdeněk Křížek, Horská 10, Trutnov, 541 01, 
tel.: 499 812 868, 603 480 169

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL 

PŘIJĎTE SI VYBRAT NOVÉ KOLO 
NEBO ELEKTROKOLO

Foto: Miloš Šálek

www.skiresort.cz/informace/nabidky-prace/

  pokladní 
    169 Kč / hod. 

  vedoucí týmu pokladních
    od 35 000 Kč

  obsluha vleku 
    169 Kč / hod. 

  pracovník/ce zákaznické podpory 
    180 Kč / hod.

ÚPA
JÁNKY 
PEC
Pojď pracovat 
na kopec!

  instruktor/ka lyžování 
    200 – 400 Kč / hod.

  servisní specialista/ka 
    od 180 Kč / hod.

  vedoucí lyžařské školy a půjčovny
    200 Kč / hod. + bonusy

  prodejce výuky
    180 Kč / hod. + bonusy

VOLNÉ POZICE

UBYTOVÁNÍ 
ZDARMA

CELOROČNÍ SKIPAS 
ZDARMA

ZVÝHODNĚNÁ 
STRAVA

PŘÍJEMNÝ 
KOLEKTIV
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PAVEL CAJTHAML, FOTO: ARCHIV UFFA

Koncerty, divadla, výstavy, pořady 
pro děti. Program Uffa je nabitý

Konečně je to tady! Se zářím začíná očekávaná kulturní sezóna. Pro trutnovské Uffo to bude v pořadí už tři-
náctá. „Nejsme pověrčiví! Všichni víme, jaká je doba a že to těžší nás zřejmě teprve čeká. Jdeme do toho ale 
optimisticky. Věříme, že to dáme!“ říká Libor Kasík, ředitel Společenského centra pro kulturu a volný čas.

Jak jste chystali novou sezónu?
Víme, jak to mají lidé těžké. 
Všichni to máme těžké. Rozhod-
li jsme se proto ji udělat malinko 
odlehčeněji. Máme v programu 
úplně všechno, ale cítíme, že 
nyní potřebujeme všichni trochu 
víc relaxu.

Čím začne kulturní sezóna?
V první zářijovou neděli, která bude tradičně 
patřit Trutnovskému jarmarku na Krakonošově 
náměstí. Koncertovat při něm budou například 
kapely HF Band a Maniac. Vím, že hodně lidí se 
těší na vystoupení písničkáře Pokáče. Já se těším 

UFFO

na skupinu Komunna Lux z ukrajinské Oděsy. Její 
hudba žánrově částečně sahá do klezmeru, částeč-
ně do gangsta folku, lidé se mají na co těšit. Bude 
to super zážitek. Na závěr jarmarku bude hrát  
a zpívat Lenny, dcera slavné folkové star Lenky 
Filipové, která se proslavila jako klavíristka, skla-
datelka a písničkářka. Na jarmark se těším letos 
víc než kdy jindy. 

Co bude následovat?
V týdnu po jarmarku zahájíme v naší galerii zají-
mavou výstavu výtvarnice Petry Švecové nazva-
nou Gatering. V sobotu v rámci Dnů evropského 
dědictví ukážeme zájemcům zázemí Uffa. Budeme 
provádět v místech, kam se lidé jako běžní návštěv-
níci divadla nebo koncertů nedostanou. Atraktivní 
je i další zářijový program. Například cestovatelský 

stand up excentrického poutníka Ladislav Zibury 
nebo recitál české hudební legendy Karla Plíhala. 
Na jeho koncertech panuje vždy skvělá atmosféra.

Které další koncerty ještě na podzim chystáte?
Když to vezmu napříč žánry, tak například v říjnu 
budou v Uffu hned čtyři skvělé koncerty. Nejpr-
ve tady bude hrát oblíbená popová kapela Mig21 
s frontmanem a hercem Jiřím Macháčkem. Pak 
bigbítové Flamengo Reunion session, které při-
pomene padesát let od legendárního alba Kuře  
v hodinkách. Třetím bude rapper a zpěvák s mol-
davskými kořeny Calin. V Uffu už jednou koncer-
toval společně s brněnským zpěvákem Stein27. 
Nyní přijede s akcí nazvanou Popstar Tour podle 
jeho druhého studiového alba. A na závěr října je  
v plánu ojedinělý koncert legendárních muzikantů 
a jejich doprovodných těles - Vlasty Redla s kape-
lou a tria Vladimíra Merty. 

Něco tvrdšího tam nemáte?
Ale máme! Na začátek prosince chystáme koncert 
kapely Škwor. Zaznít by měly její nejlepší skladby 
ve speciálních akustických úpravách. Skupina tady 
má hodně fanoušků, i já si je poslechnu hodně rád.

A co naopak nějakou klasiku?
Podle tradice ji opět nabídne v říjnu a listopadu 
Trutnovský podzim. A protože se nám líbí mí-
chání klasiky s autorským pojetím současných 
interpretů, pozvali jsme populární Vesna kvartet, 
který hraje klasiku i vlastní věci. Přijede i krásná 
harfistka Kateřina Englichová, které tleskají po ce-
lém světě a hrála mimo jiné v Carnegie Hall a dal-
ších věhlasných sálech. Zpívat v Uffu bude jeden 
z nejlepších českých tenoristů současnosti Richard 
Samek s hradeckou filharmonií. Věřím, že Trutno-
vané budou rádi i za sólový koncert violloncelistky 
a zpěvačky Terezie Kovalové. Už tady několikrát 
byla, při koncertech, zpívala také při vernisážích 
a účinkovala i na festivalu nového cirkusu Cirk-
-Uff! Hraje skvěle, dává hře nové dimenze a to 
se nám moc líbí. A pátým koncertem bude večer  
s houslovým virtuózem Ivanem Ženatým a Podkr-
konošským symfonickým orchestrem. 

Je jasno také o vánočním koncertu?
Ano! Budeme mít v Uffu v prosinci koncert skvě-
lého hudebníka, skladatele a herce Ondřeje Brzo-
bohatého s orchestrem. Myslím, že jméno Brzobo-
hatý je dostatečnou zárukou kvality pro vánoční 
koncert.

Co dalšího ještě nabídne Uffo v nové sezóně?
Bohatý program máme v rámci čtyř skupin před-
platného. V nabídce je dvaatřicet představení. Ze 
skupin Činoherní divadlo A a B připomenu Shirley 
Valentine se Simonou Stašovou, komedii Beckham 
od Studia Dva nebo 50 odstínů! Divadla Radka Br-
zobohatého. Ve skupině Divadlo a hudba Noc na 
Karlštejně od pardubického divadla, Šakalí léta od 
Těšínského divadla a inscenaci Špinarka od ostrav-
ských Bezručů. A ve skupině Nové divadlo akroba-
tický muzikál od Losers Cirque Company. Výběr je 
velmi pestrý, abonentky jsou stále ještě k dispozici. 
Navíc ještě podle situace a možností plánujeme 
během sezóny několik představení takzvaně na 
volnou kasu. 

Zůstávají v programu Uffa také nedělní Uffokousky?
Samozřejmě. Pořady pro rodiny s dětmi jsou trva-
lou součástí nabídky Uffa. Letos jsme trochu změ-
nili design, udělali určitý upgrade, ale cíl zůstává. 
Aby tomu rozuměli a bavili se děti i dospělí.

Kteří umělci budou vystavovat v Galerii Uffa?
Kromě už zmíněné výtvarnice Petry Švecové  
u nás bude od října vystavovat talentovaný umě-
lec Martin Sněhota. Většina jeho exponátů je troj-
rozměrná, při jejich vytváření kombinuje více 
materiálů, zejména dřevo, kov a plast. Možná se 
budou návštěvníci divit, co všechno se dá ještě 
udělat se starými věcmi, jako jsou tranzistorové 
rádio, příborník, kávovar nebo kanystr. Od pro-
since bude v Uffu vystavovat scénograf, výtvar-
ník, malíř a herec Tomáš Bambušek. Pokud vím, 
tak začal malovat teprve před deseti lety, ale jeho 
obrazy jsou skvělé. Nejdřív se pouštěl do malová-
ní vesnických výjevů, časem se ale stal především 
skvělým krajinářem. Některé jeho obrazy jsou na-
víc doslova velkoformátové a díky zajímavému 
míchání barev velmi pestré.

Kapela Škwor vystoupí v Uffu 2. prosince.

Kapela MIG 21má koncert v Uffu 15. října.
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TRUTNOV V DOBRÝCH RUKOU!
SLIBUJEME POUZE TO, CO MŮŽEME SPLNIT! 

ŘÁDNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ
Za nejdůležitější považujeme spokojenost občanů  
s chodem a fungováním města a zajištění odpovídají-
cího rozsahu služeb a jeho případné rozšiřování.

Při správě města a plánování výdajů budeme vycházet  
z jeho strategického plánu rozvoje. Budeme dobrými 
hospodáři s maximální možnou snahou zohlednit po-
žadavky obyvatel a podnikatelů, ale vždy s respektem  
k aktuální ekonomické situaci a jejím dopadům.

Prioritou jsou investice s vícezdrojovým financováním. 
Pro větší kontrolu a přehled zavádíme transparentní roz-
klikávací rozpočet, pokračujeme v procesu digitalizace 
městského úřadu a jsme připraveni zavést portál občana.

ADRESNÁ, ÚČINNÁ A EFEKTIVNÍ PÉČE 
Město Vás v tom nenechá

Cítíme odpovědnost za vytvoření podmínek pro práci  
a spokojenost obyvatel města. Nabízíme aktivní pomoc 
všem, kdo ji potřebují. Zasadíme se o zřízení kontaktního 
místa, které bude pomáhat občanům s řešením bydlení. 

Ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Trutnov a Oblastním 
sdružením praktických lékařů jsme zahájili kampaň na 
zvýšení počtu praktických, dětských a specializovaných 
lékařů. Připravujeme další kroky pro zajištění lékařské 
péče, přestože městu tato problematika nepřísluší.
Udržíme nízké poplatky za městské služby. 

BEZPEČNOST JE SAMOZŘEJMOSTÍ
Veřejný pořádek a pocit bezpečí považujeme za jed-
nu z priorit.

Maximálně využijeme a prohloubíme příkladnou spolu-
práci Městské policie Trutnov s Policií ČR, abychom i při 
nárůstu dopravy zajistili bezpečnost na komunikacích  
a ve veřejném prostoru města. 

Rozšíříme preventivní činnost i práci okrskářů, strážní-
kům poskytneme potřebné nástroje a materiální vyba-
vení. Na exponovaných přechodech prosadíme dělicí 
ostrůvky. Odstraníme kolizní místa u škol a u školek, 
zejména u ZŠ Mládežnická a ZŠ V Domcích.

EFEKTIVNÍ A ATRAKTIVNÍ DOPRAVA
Doprava ovlivňuje mnoho oblastí našeho života, pro-
to její řešení patří vždy k prioritám.

Hromadná doprava je v našem městě již téměř plně eko-
logická. Zaměříme se na její efektivní využívání a také na 
odpovídající nasazování spojů, zejména s přihlédnutím 
k očekávaným komplikacím v souvislosti s dostavbou 
dálnice D11. Do systému zapojíme i příměstské vlakové 
spoje.

Budeme efektivně využívat své spojence a dobré vztahy 
na kraji a v poslanecké sněmovně. Společně budeme 
usilovat o urychlení modernizace železniční tratě, vlako-
vých souprav a silniční infrastruktury. 

Počítáme s investicemi do nových cyklostezek a nových 
parkovacích domů. Zefektivníme odstraňování autovra-
ků z ulic města.

ROZVOJ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
A INTEGROVANÝCH OBCÍ
Chceme být dobrými partnery

Zaměříme se především na revitalizaci, regeneraci  
a rozvoj obcí. Na základě průzkumu mezi občany při-
pravíme projekt regenerace Zelené Louky a začneme 
s jeho realizací. 

V Poříčí vybudujeme obchvat centra propojením Ječné 
ulice s novou Elektrárenskou a revitalizujeme Lípové 
náměstí. 

Ve všech částech města budeme pokračovat v rekon-
strukci komunikací a chodníků včetně autobusových 
zastávek.

VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA
Kultura je jedním z důležitých hybatelů rozvoje regi-
onu. Také sport a další volnočasové aktivity inspirují 
a umožňují rodinám i jednotlivcům společné zážitky. 
Společně strávený čas pak vrací do společnosti zá-
sadní hodnoty.

Zachováme pestrou nabídku kulturního, sportovního  
a dalšího volnočasového vyžití. Podpoříme činnost tělo-
výchovných jednot i správu příměstských lesů. Podpoří-
me nezávislé pořadatele akcí i festivalů.

Zásadní je údržba sportovišť a zvyšování jejich úrovně, 
vytváření dalších podmínek pro sportování dětí a mlá-
deže, dokončení rekonstrukce kina Vesmír, modernizace 
amfiteátru na Bojišti. Zaměříme se také na podporu stře-
diska volného času a základní umělecké školy, využití 
běžeckých tras, venkovních posiloven i procházkových 
tras v příměstských lesích.

MĚSTO BEZ BARIÉR
Pracujeme na přizpůsobení veřejných prostor města 
handicapovaným a starším občanům, ale také rodi-
čům s malými dětmi.

Budeme pokračovat ve zvyšování kvality a kapacity péče 
o seniory v domech s pečovatelskou službou a domo-
vě pro seniory. Naší snahou bude rozvíjet terénní služ-
by, aby senioři mohli déle zůstávat ve svém domácím 
prostředí. Myslíme na hendikepované občany i rodiny  

s malými dětmi. Rozvíjíme Stacionář mezi mosty, azylový 
dům Most k životu a nově jsme otevřeli noclehárnu.

V oblasti sociálních služeb budeme spolupracovat  
s dalšími zainteresovanými subjekty a finančně je pod-
poříme.

DÁME ZELENOU NOVÉ ENERGII MĚSTA
Trutnov je obklopen krásnou přírodou a zelení. Za-
chovat jejich nezaměnitelnou funkci pro kvalitu na-
šeho života je jednou z hlavních priorit.

Navážeme na stávající regeneraci městské zeleně, dů-
raz položíme na práci s krajinou a zadržování vody v ní. 
Do územního plánu doplníme nezbytný poměr zeleně 
vůči zastavěné ploše. Podpoříme projekty, které budou 
předcházet plýtvání a vzniku zbytečných odpadů, zvýší-
me efektivitu nakládání s nimi, nepolevíme v úsporných 
opatřeních.

Zavedeme systém tříděného odpadu plast a papír pro 
rodinné domy a podporu separace biologické složky od-
padu (tvoří 60 % z běžného komunálního odpadu a jeho 
recyklace je několikanásobně ekonomicky výhodnější). 
Zřídíme druhý sběrný dvůr v Poříčí. Přihlásili jsme se do 
celoevropské iniciativy za úsporu energií. Snížíme tepel-
né ztráty dalších městských objektů, vyměníme význam-
nou část zdrojů veřejného osvětlení. 

Budeme usilovat o energetickou soběstačnost budov ve 
vlastnictví města.

JSME PŘIPRAVENI NA BUDOUCNOST
Naši budoucnost vytváříme právě teď. 

Podpoříme výstavbu cenově dostupných bytů, abychom 
posílili perspektivu a atraktivitu života v Trutnově např. 
pro mladé rodiny. Zasadíme se o rozvoj zdravého pod-
nikatelského prostředí, které bude zdrojem pracovních 
příležitostí.

Zaktualizujeme územní plán města a návazné strategic-
ké dokumenty. V rozhodování se budeme opírat o názo-
ry občanů a současně posílíme erudici a autoritu města 
vytvořením potřebných pracovních pozic. Jednou z nich 
bude například městský architekt.

Pro rozvoj výuky polytechniky i pro volnočasové aktivity 
plánujeme nové technické centrum zaměřené na vzdě-
lávání a výchovu k technickým dovednostem dětí, žáků 
a studentů od mateřských školek po VŠ, s využitím bu-
dovy bývalé věznice. 

CESTOVNÍ RUCH JAKO DŮLEŽITÁ 
SOUČÁST EKONOMIKY MĚSTA
Chceme, aby Trutnov nebyl jenom průjezdní brá-
nou, ale součástí zážitkového turismu.

Zaměříme se na aplikaci moderních principů destinač-
ního managementu. Chceme lépe využívat veřejností 
sledované weby a čtené tiskoviny k propagaci, efektiv-
něji pracovat se sociálními sítěmi a více komunikovat 
se všemi subjekty, které turistickou atraktivitu destinace 
Trutnov vytvářejí (historické a přírodní památky, spor-
tovní a kulturní projekty…).

Budeme pokračovat v péči o historické památky (viz 
například sdružená investice města a kraje do oprav  
a zpřístupnění pevnosti Stachelberg).  
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Považuji se za životního 
optimistu

Ve funkci starosty města Trutnova je od prosince mi-
nulého roku, kdy na tomto postu vystřídal dlouhole-
tého předchůdce Ivana Adamce (ODS). Zdejší rodák, 
vystudovaný architekt Michal Rosa (47) v roce 2002 
vstoupil do Občanské demokratické strany a od roku 
2006 je zastupitelem města. Z toho je zřejmé, že mu 
nejsou lhostejné věci veřejné, na osudu města mu 
vždy záleželo, chtěl být u jeho rozvoje a aktivně se na 
něm podílet.

Co pro vás znamená Trutnov? Jak ho vnímáte a čeho 
si na něm ceníte?
Je to město, ve kterém jsem se narodil, žiji zde 
celý život a mám ho velmi rád. Trutnov je obklo-
pen přírodou, kde se lze během pěti minut dostat  
z Krakonošova náměstí do krásných lesů, a to 
mně vyhovuje. 

MICHAL ROSA

Považujete se za patriota?
Rozhodně se považuji za patriota.

Na která místa ve městě nedáte dopustit a proč?
Jako kluk jsem většinu svého dětství strávil na 
kopcích kolem Šibeníku a Janské kaple. Pro mě 
jsou tato místa srdeční záležitostí a rád se tam vra-
cím. Líbí se mně postupný vývoj města, který jsem 
si začal uvědomovat v době vysokoškolských stu-
dií, kdy jsem projížděl republikou do Brna a viděl 
najednou, jak se město po všech stránkách neuvě-
řitelně změnilo k lepšímu a patří mezi ta, na něž 
člověk může být hrdý.

Proč jste se rozhodl v komunálních volbách kandi-
dovat do zastupitelstva? Co byste rád prosazoval  
v případě zvolení?

Důvod, proč u toho chci být, je ten, že město je 
živý organismus, není to něco, co někdy bude de-
finitivně hotové. Pořád se to bude vyvíjet a měnit.  
V rozhodování je třeba být uvážlivý a neudělat 
rozhodnutí, která tomu organismu ublíží, naopak 
je třeba udělat kroky, jež ho posunou dál a umož-
ní mu se rozvíjet a rychleji růst.

Jak vaši kandidaturu vnímá rodina?
Zpočátku panovaly určité obavy, zejména ze stra-
ny rodičů, protože se o mě báli. Postupem času se 
to změnilo a cítím velkou podporu.

V jaké kondici je podle vás současný Trutnov? Co je 
jeho předností a kde má naopak rezervy?
Všechno může být vždycky lepší. V Trutnově se 
ale odvedl velký kus práce. Myslím si, že velké 

investice, které se realizovaly v posledních le-
tech, přišly v pravou chvíli. Vzhledem k součas-
né situaci na stavebním i finančním trhu by už  
v žádném případě nešly udělat. Pokud bude 
krize trvat, budeme se nyní moci soustředit na 
drobnější věci, rozmanité úpravy a město může 
bez problémů fungovat. Se současnou situací 
jsem spokojen. 

V čem vidíte své přednosti a sílu? Co můžete nabíd-
nout?
Karel Čapek říkal, že nikdy se nepleteme tak, jako 
když prohlásíme něco sami o sobě. 

Máte v sobě schopnost sjednocovat lidi a nadch-
nout je pro společnou věc?
I ve své předchozí profesi jsem pomáhal lidem 
zařídit si domov. To, že někomu svěříte do ru-
kou organizaci svého života a že tím úkolem není 
udělat dům, ale domov, na tom jsem si vždycky 
dával záležet a myslím si, že se mně to dařilo. Vě-
řím, že to byla dobrá škola, kterou mohu využít 
i pro město. 

Jste ochoten přijímat kompromisy?
Slovo kompromis získalo během času hanlivý pří-
dech, ale když se podíváte na význam toho slo-
va, znamená dohodu nebo střední cestu, což není 
nic špatného. Tak by to mělo být. Umění hledat 
shodu je důležitým aspektem práce politika. Bez 
dohody tu práci nejde dělat. Je naivní si myslet, že 
existuje stoprocentní shoda, snad jen ve výjimeč-
ných případech.  I v rámci koalice musíme hledat 
dohodu. 

Jak vidíte šance ODS v Trutnově v zářijových komu-
nálních volbách?
Jsem životní optimista a věřím, že máme šanci 
obhájit svoji pozici na radnici. Kdybych tomu ne-
věřil, neopustil bych podnikání, které jsem sedm-
náct let budoval. Je tedy zřejmé, že věřím v úspěch 
ODS v komunálních volbách, i když nás zřejmě 
čeká několik obtížných let. Máme ale velkou pří-
ležitost vše zdárně překonat. Jde nám o to, aby se 
v Trutnově dobře žilo.

Jak si představujete Trutnov budoucnosti?
Budoucnost svého rodiště vidím ve vytvoření ta-
kových podmínek, aby se do Trutnova po studiích 
rádi vraceli mladí lidé. Také si přeji, aby  Trutnov 
byl hrdým městem, ale také městem přívětivým, 
aby se dokázal postarat o všechny potřebné. 
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Mykolog? To ne, spíš jsem 
houbofil, říká Kuráň

V srpnu se podílel na vydařené dvoudenní houbařské 
expozici v trutnovském Muzeu Podkrkonoší. K vidě-
ní nakonec bylo přes 143 druhů hub. Byly mezi nimi 
desítky výjimečných exemplářů. „Mnoho z nich jsme 
získali doslova na poslední chvíli,“ přiznává předseda 
místního mykologického kroužku Petr Kuráň.  

Máte rád houby?
Moc rád! Nasuším si je, zavařím, udělám si guláš, 
houbové řízky nebo karbanátky nebo si dám hou-
by do omáčky pod kuře.

Chodíte na houby jako většina z nás, tedy kvůli jídlu?
Primárně hledám něco jiného než ostatní. Jsem 
hodně ujetý na vzácné druhy hub. Když najdu 
vzácnou houbu, jsem ohromen pocitem, že jsem 

HOUBY

ji našel. Pokleknu, popláču si, pokochám se jejím 
tvarem nebo místem naleziště. A samozřejmě si 
houbu vyfotím. 

Seberete ji?
Pokud se jedná o houbu z tzv. červeného seznamu 
a ještě nebyla evidována z lokality, kde jsem ji na-
šel, pak ji vezmu, nasuším a pošlu do hradeckého 
muzea do herbáře, aby ji zaevidovali. Když už je 
zaevidovaná, zákonem chráněná nebo je ohrožená, 
jen ji vyfotím a zaraduju se, že stále jsou u nás kva-
litní podmínky pro houby.

Čím se liší vaše hledání hub od toho laického?
Asi tím, že jako mykologové máme výhodu. Zná-
me víc druhů hub než běžný laik, takže si smaže-
nici uděláme i v době, kdy si ji ostatní neudělají. 
Když totiž někdo vaří jen z hřibovitých hub, v sr-

pnu má smůlu, protože hřiby ještě nerostou. 
Kdo chce ale smaženici z holubinek nebo ope-
něk, má větší šanci.

Rostou letos houby? Nebo je v srpnu na takové 
konstatování příliš brzy?
Srpen je paradoxně poměrně hluché období. 
Pro laiky totiž rostou houby v červenci a pak 
až v září a říjnu. 

Kdy a kam mám vyrazit na houby, abych nasbíral 
plný košík?
Po dešti, nejlépe čtrnáct dnů po kvalitním 
dešti. Vybíral bych místa, kde jsou tůňky, ra-
šeliniště, soutoky potůčků, kde je hodně stínu 
a kde z kopce stéká voda. Nebál bych se cho-
dit na houby po cestě, protože na cestu nejvíc 
prší a nejvíc na ni praží sluníčko. V listnatém 
lese nebo nízké smrčině je konstantní teplota, 
skoro jako ve skleníku ─ přes den tam tolik 
nepraží a v noci se tam drží teplo, i když je 
jinde chladno. Když jsou velké teplotní sko-
ky, v noci je 5 stupňů a přes den 25, houby 
nerostou tak pěkně, jako když máte v noci  
15 a přes den 20.

Jak to, že někdo umí hledat houby a někdo ne?
Klíčové jsou znalosti a instinkt.

Dá se sbírání hub naučit?
Všichni jsme byli na počátku laici. Někoho 
chytlo sbírání hub už ve třech letech, jako na-
příklad mě, někoho třeba až v pětačtyřiceti, 
jako jednu moji kolegyni v mykologickém 
kroužku. Když začínala, neznala ani stromy, 
což je potřebná znalost pro sbírání hub, abyste 
věděl, pod jakým stromem která houba roste. 
Dnes dokáže perfektně poznat stromy, dokon-
ce líp než já.

Občas někdo řekne, že je vysbíráno. Je to skuteč-
ně možné?
Není prokázáno, že by na to samotný sběr hub 
lidmi měl vliv. Určitě by za rok na stejném mís-
tě měly být houby znovu. Pokud se razantně 
nezmění podmínky, zůstane správná půda, 
správná teplota a správné množství vláhy, 
nedojde k vykácení stromů či změně druhové 
skladby lesa, houby na místě vyrostou znovu. 
Pokud ale dejme tomu člověk pošlape to místo 
tak, že poničí podhoubí, pak už na místě houby 
neporostou.

KDY VÁM
TRUTNOV

NAPOSLEDY
POMOHL?

více na
WWW.TRUTNOVPOMAHA.CZ

PŘI ČEKÁNÍ NA ÚŘADĚ

PŘI CESTĚ DO PRÁCE

PŘI CESTĚ K LÉKAŘI

PŘI PLACENÍ ÚČTŮ

S BYDLENÍM
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Jsou houby téměř všude okolo nás?
Nejsou téměř všude, ale všude! Některé jsou  
v chlebu, sýru nebo v pivu. A některé jsou dokonce 
v nás!

Jsou Češi houbařský národ?
Ano! Je ale hodně národů, které nám čím dál tím 
víc konkurují. Asijské země, východoevropské stá-
ty, ale i země západní Evropy. Někde je sběr hub 
naopak zakázaný, nebo se mohou sbírat jen v určité 
měsíce a dny a jen do určitého množství. O Něm-
cích se ví, že mají rádi lišky a hřiby borové. Asij-
ské národy si oblíbily lesklokorky, shiitake, hlívy 
nebo žampiony. V Americe milují smržovité druhy 
hub, jejich masový sběr známe pod pojmem morel 
hunting. Itálie, Chorvatsko, Rumunsko a Francie, 
to jsou země, kde jsou oblíbené lanýže. V Itálii je 
jednou z nejvíc ceněných hub muchomůrka císař-
ka. Troufnu si tvrdit, že v Česku se všechny tyto 
kultury mísí. 

Je v Čechách víc houbařů, nebo mykologů?
Záleží na tom, kdo je mykolog? Sám sebe za myko-
loga nepovažuju, nejsem vědec, nepublikuji odbor-
né články. Znám spoustu lidí, kteří se nepovažují 
za mykology, ale ani za velké milovníky hub, ně-
kteří dokonce ani houby nejedí, a přesto na ně rádi 
chodí do lesa. 

Když nejste mykolog, kdo jste?
Pohybuju se mezi amatérskými mykology, ale spíš 
bych je označil za houbofily. I já jsem spíš houbofil, 
prostě spíš nadšenec než mykolog. 

V mykologickém kroužku ale pomáháte se zařazová-
ním hub do skupin, ne?
To ano! U nás je několik velmi kvalitních lidí, každý 
zná velmi dobře určitou skupinu hub. Někdo mi-
luje plísně, jiný dřevokazné houby, další hřibovité 

houby, máme tu lidi, kteří se zabývají holubinkami 
a ryzci. Řekněme, že každý ví něco. Pro všechny  
z nás jsou houby na prvním místě koníčkem. Ne-
jsme vědci. S nimi se ale snažíme spolupracovat  
a učit se od nich. Rádi si koupíme zajímavou lite-
raturu, jsme v mykologických skupinách na Face-
booku a Instagramu.

Houbaři jsou na sociálních sítích?
Jasně! A docela to frčí. Existují kvalitní skupiny, ale 
také bohužel i nekvalitní. Pokud je skupina kva-
litní, jsou v ní i mykologické kapacity, tak se tam 
máme co učit. A jsou tam mnohdy velmi dobré 
tipy, například kam se posunul výzkum.

Co se na houbách zkoumá?
Řekl bych, že úplně všechno. Výzkum pomáhá  
v určování druhů. Chuť, čich, místo nálezu, nad-
mořská výška, barva houby, pokožka klobouku, 
je toho spousta. A ještě do toho zasahuje genetika. 
Houby jsou tak krásná říše!

Mění něco výzkum v mykologii?
Zvyklosti. Například stejná houba, i když vyrostla 
na dvou odlišných místech, už se nově nepovažuje 
za jeden druh, ale za dva. A naopak, dva nebo tři 
druhy hub, které byly dříve rozlišovány, se dnes 
díky výzkumu označují jako jediný druh houby.  
A jde to ještě dál. Hřiby se dělí do několika skupin. 
Nevíme ale, jestli to mykologické kapacity za pár 
let nepředělají. 

Jak dlouho trvá vaše běžná vycházka do lesa za 
houbami?
To záleží na období. Budu upřímný, letos jsem 
houbaření hodně zanedbával. Měl jsem i jiné po-
vinnosti a aktivity. Když ale víte, kam jít, stačí i tři-
cet minut. Když víte, ve kterém parku je správná 
lípa nebo dub, když víte přesně, jak tam pršelo, tak 
prostě víte, co tam najdete za houby.

HOUBY
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Béďa – Náš parťák 
pro interní logistiku

Nejedí, nespí a pracují prakticky nonstop. Tiše se po-
hybují po výrobních halách a dopravují zboží a materiál 
přesně tam, kam je třeba. Jsou pozorní a ohleduplní, 
vždy vám dají přednost. Ve společnosti Pepperl+Fuchs 
Manufacturing s. r. o. pomáhají kolegům v každodenní 
práci na výrobních linkách a ve skladové logistice. Ne, 
nemluvíme o zaměstnancích P+F, ti nepracují non-
stop a jistě i spí a odpočívají, ale představujeme vám 
AGVčka, automaticky naváděné vozíky. Jeden z nich 
pracuje i v P+F. Jmenuje se „Béďa“.

Robůtka, který chytře a rychle přepravuje výrobní 
materiál ze skladu do výroby a zpět, pomohl pro-
budit k životu tým Štěpána Potočka, vedoucího 
provozního inženýringu. V dobách rostoucí auto-
matizace se ve skladové logistice a na výrobních 
linkách stále častěji používají automatizovaná na-
váděná vozidla AGV (Automatic Guided Vehicle), 
která využívá od začátku roku 2022 také závod 
Pepperl+Fuchs v Trutnově. Štěpán Potoček se se 
svým týmem věnuje mimo jiného také automatiza-
ci a usnadnění výrobních procesů v našem závodě. 

PEPPERL+FUCHS MANUFACTURING S. R. O.

Velkou měrou se na tomto projektu z pohledu im-
plementace  štíhlé výroby podílí i Petra Kopecká, 
která má na starosti další Béďův rozvoj.

Čím jsme začínali?
V roce 2020 jsme po roční fázi výstavby otevřeli 
nový moderní závod, ve kterém vyrábíme indukč-
ní a optické sensory s odbytem do celého světa. Při 
vytváření designu nové továrny jsme se zaměřili 
na to, jak kolegům ulehčit práci. Výsledkem byl 
zcela nový výrobní koncept, ve kterém jsou prak-
ticky všechny výrobní buňky uspořádány do tvaru 
písmene U, každá s vlastními předávacími místy 
pro výrobní materiál a hotové výrobky. Vzhledem 

k tomu, že tyto speciální stanice jsou umístěny 
přímo na hlavní dopravní trase, vznikl také zá-
klad pro použití automaticky naváděného vozítka 
AGV, které samostatně a inteligentně reaguje na 
výrobní potřeby.

Jak pomáhá „Béďa“ kolegům ve výrobě?
„Béďu“ jsme vybavili a osadili našimi senzory, kte-
ré v Pepperl+Fuchs sami vyrábíme. Například typ 
R2100 2-D-LiDAR zajišťuje přesnou detekci okolí  
a zabraňuje kolizím. „Béďa“ je velmi pozorný a za-
tím ještě nikoho neporazil. Proto byl také jednou ze 
zajímavostí při dni otevřených dveří pro naše za-
městnance a jejich rodiny, který se konal v červnu 
tohoto roku. 

Náš polohovací systém PGV „Position Guided 
Vision“ Data Matrix používáme k optickému 
navádění našeho robůtka. Pavel Grund, EMS 
Test Support Engineer, nastavoval kromě jiného 
také kamerový systém s integrovanou osvětlova-
cí jednotkou a „Béďa“ se tak vyzná i v úzkých 
uličkách a zatáčkách. Naše AGVčko si i samo 
nakládá a vykládá materiál a chytře se přesouvá 
ze skladu na jednotlivá výrobní stanoviště podle 
požadavků výroby.

Zkombinovali jsme funkci s designem
„Béďa“ je napěchovaný dalšími technologiemi. 
Například disponuje indukčním senzorem, kte-
rý spolehlivě rozpozná, kde se nachází předávací 
stanice pro vstupní materiál nebo finální produk-
ty. Další z difúzních optických senzorů monitoruje 
operaci nakládání materiálu a detekuje, zda jsou 
krabice umístěny správně, aby při přepravě ne-
spadly. Naše AGVčko si samo otevírá dveře a ob-
jednává kanbanový materiál.

A to není vše…
Českému týmu se tak podařilo vyvinout inteli-
gentní interní logistický koncept, kde jsou dlouhé 
cesty a hledání materiálů minulostí. Tým našich 
inženýrů vymyslel zcela unikátní systém, ve kte-
rém jsou všechny aktivní komponenty součástí 
robota, zatímco předávací stanice fungují jako 
komponenty pasivní. 

Shrnutí Štěpána Potočka je následující: „Díky 
LEO Locative AGV a perfektně sladěné senzoro-
vé technologii šetříme nejen čas, ale také mno-
honásobně snižujeme riziko nehod a děláme pra-
covní prostředí příjemnější, aby se u nás lidem 
dobře pracovalo.“

Proč robůtek dostal jméno „Béďa“?
Kolegyně ve výrobě pojmenovaly robůtka „Béďa“, 
protože stejně přezdívají i jednomu z našich výrob-
ních vedoucích panu Radkovi Bednářovi. Ten se 
také velmi často a rychle pohybuje po výrobě a je 
kdykoli ochotný pomoci. 

Do budoucna v tom „Béďa“ nezůstane sám a bude 
mít k sobě partnerku, paní „Béďovou“, a budou se 
schopni vzájemně doplňovat. 

Chtěli byste se k nám přidat? 
Kontaktujte nás na tel.: 494 771 300, nebo zašlete 
e-mail na adresu: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
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Řepobraní aneb 
Proč Rýbrcoul 
počítá řepu

První říjnová sobota je již pět let ve znamení Rýbr-
coula s odpoledním programem pro celou rodinu, 
který pak v podvečer přechází do festivalu Otevřené 
hospody. Program připravuje spolek Rýbrcoul – duch 
hor a do představení i organizace se zapojují diva-
delní a jiné zájmové spolky, školy a školky, kamarádi 
a během covidových omezení se osvědčilo i spojení 
akce s tradičním sundáváním draka v režii spolku 
Trutnov – město draka.

Co má společného Rýbrcoul s řepou? Mnozí z vás 
již z dřívějších představení či novin Stopy v mlze 
ví, že Rýbrcoul = Řepočet čili „Počítač řep“. Odkaz 
na počítání řepy se objevuje i v německém Rübeza-
hl a polském Liczyrzepa. Proč tomu tak je, se do-
zvíte v jednom z divadelních představení. 

Těšit se opět můžete i na město plné oživlých by-
tostí – čerty, víly, permoníky, hejkala, jezinky, lou-
pežníky a další. S bytostmi si můžete zahrát hry, 
zatančit či se s nimi jen vyfotit. Trasa povede od 
Uffa na Promenádu a dále přes Malé náměstí, trž-
nici a Svatojánské náměstí až na Krakonošovo ná-
městí. Loupežníci vás ale můžou přepadnout kde-
koliv ve městě, tak bacha. 

„V okolí Uffa, na Promenádě a na tržnici chystáme 
koncerty, workshopy, divadélka a aktivity pro děti. 
Uvidíte místní i přespolní soubory a kapely,“ hlásí 
Jan Duduš, předseda spolku Rýbrcou – duch hor,  
a doplňuje, že na Krakonošově náměstí si program 
pro veřejnost připravili „Draci“.

Dojde také k představení dalších aktivit spolku,  
a to Rýbrcoul TV a deskové hry Hory Doly. Rýbr-
coul TV je tým mladých reportérů, kteří pod ve-
dením zkušených lektorů natáčí reportáže, které 
vysílá i ČT Déčko. Reportáže budou ke zhlédnutí  
v Rýbrcoulově kině v Uffu. Hra Hory Doly navazu-
je na vycházkově-poznávací trasy ve hře Co vyda-

ly hlubiny země a vy si ji můžete zahrát v herním 
koutku v Uffu. Venku před ním bude i Rýbrcoul 
stánek, kde získáte informace, mapky a můžete si 
zakoupit třeba triko.

Ochutnejte speciality 
z červené řepy
Řepa (v tomto případě ta červená) je skvělou po-
travinou, proto by byla škoda nevyzkoušet různé 
řepné speciality. Boršč asi ochutnal už každý, ale 
znáte třeba čokoládový dort s červenou řepou nebo 
bramborový salát s řepou? Řepné speciality budou 
k dostání jak ve speciálních stáncích u Uffa a v cen-
tru města, tak v některých podnicích. „Menu uve-
řejníme na našich stránkách a FB,“ prozrazuje Jan 
Duduš. (bog, jdu)

Foto: Miloš Šálek

RÝBRCOUL – DUCH HOR
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Unikátní městský festival
Kdo již festival zažil, může potvrdit, že v Trutnově 
během něj panuje radost, veselí a velmi přátelská at-
mosféra, kterou tvoříme dohromady my všichni, kteří 
se ten večer vydáme do města za dobrou hudbou, pi-
tím, jídlem a za přáteli, známými a sousedy. 

„Je pro nás obrovskou motivací to, že si festival 
našel tolik příznivců, což se projevilo i během 
dvou covidových let, kdy jsme museli program 
hodně omezit, ale festival se uskutečnil a přinesl 
pozitivní náboj. Těšíme se na to, až letos město 
zase ožije – ta energie je úžasná,“ říká produkční 
Otevřených hospod Jan Duduš.

Žít to bude ve městě od pěti odpoledne do dvou 
do noci na 19 scénách, kde se představí 70 kapel! 
Kromě hraní v podnicích bude připraveno i pět 
venkovních pódií.

Festival zahájí bubeníci z Tam Tam Batucada 
a skotští dudáci z Blue Squadron Pipe band.  
V 16:50 vyrazí od Uffa a průvod vyvrcholí na 
náměstí. Mimo centrum letos festival zavítá na 
Dvoračku a do Alvazo Clubu. Budou hrát kape-
ly místní i přespolní a také ze Slovenska, Polska, 
Ukrajiny a Německa. Festival je multižánrový 
– od punku až k dechovce. Produkce jsou zce-
la zdarma, za což patří velký dík provozovnám  
a podporovatelům.

„Máme radost z toho, že se nám daří jeden z na-
šich cílů, tedy to, že díky známé hudbě poznáte 
dosud neznámý podnik, a naopak, že v oblíbeném 
podniku narazíte na hudbu, kterou neznáte a je 
super. Program nabízí široký mix žánrů a vybere 
si každý. Můžete být celý večer na jednom místě, 
ale taky chodit od podniku k podniku a všude jen 
ochutnávat – každému dle jeho gusta,“ zvou orga-
nizátoři na akci a věří, že stejně jako v předchozích 
ročnících proběhne festival v příjemné a přátelské 
atmosféře, za což všem předem děkují. „Zároveň 
děkujeme obyvatelům centra města za shovívavost 
ohledně hluku z produkcí,“ dodávají.

Kde se dozvíte víc?
Přesný program celého dne postupně aktualizuje-
me na FB stránkách a na www.rybrcoul.com, kde 
najdete i interaktivní mapu s jednotlivými provo-
zovnami a programem v nich. Informace budou 
na začátku září k dispozici na plakátech a v letá-
cích, které se budou distribuovat do hospod, barů  
a kaváren. Letáky najdete i v Uffu a v informačním 
centru. V den konání budou v informačním centru 
na náměstí a v Rýbrcoul stánku u Uffa k dispozici 
letáky a mapky s časovým harmonogramem kapel. 
„Věříme, že vše dopadne dle plánu, ale pro jistotu 
přidáváme obligátní Změna programu vyhraze-
na,“ uzavírá Jan Duduš. (bog, jdu)

Foto: Miloš Šálek

OTEVŘENÉ HOSPODY

• 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

Řezač

TISKÁRNA PRATR, a.s.  
HLEDÁ DO SVÉHO TEAMU 
NOVÉHO KOLEGU
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Red Field čeká 
zátěžový test

Prodloužený víkend 16. – 18. září bude v trutnovské sportovní nabíd-
ce opravdu pestrý. Přispějí k němu i Rytíři Trutnov, kteří pořádají, po 
finálovém turnaji Superpoháru v Hluboké nad Vltavou, druhý největší 
mládežnický turnaj v České republice. Bude to takový zátěžový test 
nejen pro hřiště, ale i pro blízké okolí.

Na trutnovský zrekonstruovaný Red Field – areál pálkovacích 
sportů se sjede 21 týmů z celé republiky v prestižní kategorii U10 
(do deseti let). Na ploše areálu budou k dispozici tři hřiště pro čtyři 
rozlosované skupiny. Domácím Rytířům tento los přihrál velmi, 
ale velmi těžké soupeře. Ve skupině A se spolu s nimi objevili Dra-
ci Brno, Technika Brno, Miners Kladno a Piranas Beroun. A tak pro 
Rytíře bude postup do dalších bojů velmi těžkým oříškem. 

Z tohoto turnaje zajistili domácí i videopřenos (min. z hlavního hři-
ště) na svém youtubovém kanálu, ale i další novinky ohledně stra-
vování/občerstvení pro účastníky turnaje, prodej sportovního ma-
teriálu pro pálkovací sporty a další maličkosti. Pořadatelé se trošku 
obávají problémů s parkováním, a tak bude potřeba v okolí areálů 
dát pozor na pokyny organizátorů, aby nedocházelo ke zbytečným 
konfliktům. K zajištění akce bude potřeba hodně rukou, a tak po-
kud by měl někdo chuť a zájem pomoci, ať se obrátí na pořadatele.
V pátek dopoledne by pak „navíc“ mělo dojít ke slavnostnímu 
otevření zrekonstruovaného areálu, za účasti zajímavých hostů, 
jejichž seznam se stále ladí (o účast je překvapivě velký zájem i na 
celostátní úrovni).

Rytíři by rádi přivítali na hřišti také nové zájemce o členství  
v baseballovém klubu, pro které by tento turnaj mohl být takovou 
pozvánkou do jejich kolektivu. Vlastní náborovou akci však Rytí-
ři Trutnov připravují zvlášť s pomocí České baseballové asociace  
a nechtějí zatím prozradit žádné detaily. (bog, rkl)

RYTÍŘI TRUTNOV

 Masáže s molekulárním vodíkem jsou velmi vhodné 
zejména pro lidi s problémy pohybového aparátu.

 Zábaly s molekulárním vodíkem působí příznivě na celou 
řadu kožních onemocnění.

 Kyslíková terapie je vhodnou procedurou pro zlepšení 
dechových funkcí a vpravení molekulárního vodíku do těla.

 Pití vody obohacené molekulárním vodíkem zvyšuje celkovou energii 
a pomáhá v boji proti civilizačním onemocněním, způsobeným mimo 
jiné také každodenním stresem.

VyZKoušejte Masáže 
a Procedury 
s VodíKeM

www.janskelazne.com/
aquacentrum/wellness/

Rezervace masáží
Centrální recepce (  499 860 301)
Recepce Aquacentrum (  499 860 181) 
Časování procedur (  499 860 212)

Ceny pro veřejnost délka cena 
 (min.) (Kč)

Klasická masáž částečná s molekulárním vodíkem ...............................30 .............480
Klasická masáž celková s molekulárním vodíkem ..................................60 .............820
Celková perličková koupel obohacená o molekulární vodík ...............15 .............450
Rašelinový zábal s molekulárním vodíkem ...............................................20 .............330
Parafínový zábal s molekulárním vodíkem ..............................................20 .............380
Kyslíková terapie a pitný režim s molekulárním vodíkem ...................30 .............400
Havajská masáž Lomi Lomi částečná s molekulárním vodíkem .........30 .............580
Havajská masáž Lomi Lomi celková s molekulárním vodíkem ............60 ...........1020

nyní noVě!

Foto: Miloš Šálek
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MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MARIE KOPŘIVOVÁ,
LENKA PEKÁRKOVÁ

Festival, který není jen 
pro blázny zapálené do jógy

Jógový festival, který pro každého může znamenat 
něco jiného. Pro začátečníka je to šance porozumět 
praxi a pro ostříleného jogína příležitost svou praxi 
prohloubit. YogFest hor v trutnovském Uffu se koná 
23. až 24. září, tedy zhruba ve stejné v době, kdy pla-
tí, že začíná období výdechu.

„Mám radost, že světlo světla spatřil opět krásný 
program, který představí různé styly jógy s těmi 
nejmilejšími a zkušenými lektory, co znám,“ hlá-
sí pořadatelka festivalu Ilona Limberská, která je 
majitelkou studia Sádhana yoga studio na Krako-
nošově náměstí. „Na festivalu vám představíme 
různé styly jógy věnované vybraným principům, 
každá však bude mapovat i navigovat v těle, my-
sli i srdci,“ dodává.

Lekce budou opět koncipované tak, aby bavily  
a daly se bez problémů zvládnout. „Festival oprav-
du není jen pro ty blázny zapálené do jógy,“ usmí-
vá se žena, podle které uplynulé období bylo syté 
a poučné a přineslo mnoha lidem změny, které by-
chom sami od sebe neprovedli. V duchu věčného 
učení o „moudrosti velkého nic” a uvědomění si, 
že změna je jediná konstanta, která je v životě jistá.
Organizátoři poučeni loňským ročníkem, kdy ve 
stejný čas běžela zajímavá přednáška a lákavá lek-

YOGFEST HOR

ce a návštěvníkům to bylo líto, přinesli pro letošní 
ročník variantu dvoudenního festivalu. „Také jsme 
zvolili poklidnější tempo celého festivalu. Jóga je 
především o vnímání světa skrze svoje oči, o sou-
středění, o prožitku, protože emoce mají výpověd-
ní hodnotu,“ poukazuje Ilona Limberská.

V pátek například na festivalu dostane prostor Pa-
vel Moric. Kouč, speaker, trenér. Jeho přednášky 
jsou zábavné, hravé, interaktivní. Je to jedinečná 
příležitost pro širokou veřejnost. Téma přednášky 
je Umění žít. Sobota je věnovaná prožitku a spříz-
něným aktivitám. V hlavním sále Uffa proběhne 
šest lekcí jógy a celý festival zakončí gongová kou-
pel a zpěv. Mocný to zážitek. „Bylo by nespraved-
livé vyzdvihnout jedno dvě jména z programu, 
neboť všichni účinkující jsou tak úžasní!“ odpo-
vídá Ilona Limberská na otázku, kdo všechno se  
v Trutnově objeví.

V jógovém studiu Sádhana na Krakonošově ná-
městí bude možné zajít na přednášku o bylinkách 
nebo ajurvédě, workshop stojky či jógu smíchu. Po-
staráno bude i o kulinářský zážitek. Více informací 
zjistíte na stránkách www.yogfesthor.cz.



ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ 

Fotbalové hřiště v ulici 
Za Vápenkou

Roku 1922 byl v Trutnově založen český sportov-
ní klub, který od roku 1936 nesl název SK Slavoj 
Trutnov. Ze sportů klub provozoval zejména 
fotbal. Hrálo se porůznu, a to až do roku 1937, 
kdy se spolek dočkal nového vlastního hřiště  
v dnešní ulici Za Vápenkou. 

PROMĚNY TRUTNOVA

Hřiště je již dávnou minulostí a na jeho místě 
je dnes areál prodejny stavebnin. Na fotografii  
z roku 1937 je vpravo v pozadí vidět zástavba  
v dnešní Břečtejnské ulici. Vlevo za náspem že-
lezniční tratě stávala zase osamělá stodola, kte-
rou nahradil dům čp. 548.

komerční sdělení 51

Jsme připraveni, 
nebojíme se a těšíme se

„V čele kandidátky najdeme nejmladšího lídra na post 
starosty v letošních komunálních volbách. Filipa Bělí-
ka, který se profesně věnuje sociálním službám. Jsme 
zástupci demokratických stran s čitelnými a neměn-
nými postoji. Máme zkušenosti s prací v zastupitel-
stvu z minulých volebních období a naši kandidáti 
jsou lidé s vynikajícími pracovními zkušenostmi, kteří 
mají rádi své město. Chceme být pevným opěrným 
bodem pro občany našeho města.“

Filip Bělík TOP 09:  
„Po zvolení se chci věnovat sociální politice. Pře-
devším péči o seniory a řešení dostupného bydle-
ní pro absolventy a mladé rodiny, které Trutnovu 
chybí. Dalším bodem našeho programu je realizace 
městské agentury pro obnovitelné zdroje, která by 
radila SVJ, firmám či obyvatelům rodinných domů, 
jak ušetřit na energiích v této době. Agentura by 
například radila, jaké solární panely si má domác-
nost nainstalovat.“

Štěpán Vojáček:  
„Ten hlavní úkol, na který jsou naši kandidáti při-
praveni, je řešit potřeby a náměty občanů našeho 
města a těm dobrým nápadům pomáhat k jejich 
realizaci. Člověk by měl mít alespoň jeden nápad, 
který do zastupitelstva přinese. Dovolím si jeden 
vyslovit, jistě to napadá i ostatní. Nechme zpra-
covat energetickou studii s cílem ověřit možnost 
investovat do vlastních energetických zdrojů. Je  
u nás již řada měst, která provozují vlastní fotovol-
taickou nebo větrnou elektrárnu s dobrým výhle-
dem do budoucna.“

Silvie Šidáková:
„Jako lékařka a člověk zabývající se celý život zdra-
vím vnáším do naší koalice a programu nadčasový 
rozměr týkající se obecně spokojeného žití, protože 
právě to je jeho základem. Ráda bych v zastupi-
telstvu navrhla a prosadila změny týkající se atri-
butů zdravého životního stylu, ke kterému máme  
v našem krásném městě vynikající podmínky 
a které jsou právě tím táhlem, které k nám bude 
lákat mladé rodiny s vyhlídkou kvalitního života. 

TOP 09, KDU-ČSL S PODPOROU NEZÁVISLÝCH

Maximální možnosti pro pohyb na kole, omezení 
dopravy v centru města, vytvoření sítě chodeckých 
stezek, odpočinkových míst u řeky Úpy, a zejmé-
na začít debatu o skutečném řešení parkování ve 
městě. Osobně bych se jednou ráda prošla rekon-
struovanou ulicí Nábřeží Václava Havla s trvalou 
instalací připomínající dalším generacím myšlen-
ky, které světu Václav Havel zanechal.“
  
Petr Zach:
„V současné době jsou pro mě strany TOP 09  
i KDU-ČSL čitelnými pravicovými stranami, které 
odvádějí dobrou práci v koalici SPOLU ve vládě. 
Proto jsem se rozhodl podpořit tuto koalici i ve vol-
bách do zastupitelstva Trutnova, kde již 20 let žiji.“

Volební číslo 3. Filip Bělík − 1, Štěpán Vojáček − 2, 
Silvie Šidáková − 3, Petr Zach − 4.

Podrobnější informace na:
www.top09-kdu-csl.trutnovsko.net 
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VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Pohlednice z produkce 
fotoateliéru Lehnert & Landrock

Fotografické snímky pořízené Rudolfem Franzem 
Lehnertem v různých částech světa během prv-
ní poloviny 20. století vynikají svou originalitou  
i kvalitou. Tento věhlasný fotograf pocházel  
z našeho regionu − narodil se roku 1878 ve Velké 
Úpě I v domě čp. 67. Roku 1904 se ve Švýcarsku 
seznámil s Ernstem Landrockem. Firma Lehnert & 
Landrock následně působila především v Tunisku 
a po první světové válce v Egyptě. Svou produk-
cí, zahrnující i vydávání publikací a pohlednic (na 
ukázku pohlednice „Modlitba u Velké Sfingy“), 
se ve dvacátých letech řadila mezi nejvěhlas-
nější světové fotoateliéry. Franz Lehnert zemřel  
v milovaném Tunisku v roce 1948 a pochován je 

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Technologie, která vás rozhýbe.
Nová Kia XCeed a XCeed Plug-in Hybrid.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia XCeed: 1,4–7,1 l/100 km 32–164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

AUTOSAJM CZ, s.r.o.
N쌴chodsk쌴 509, 541 03 Trutnov
Tel.: 499 841 558 | Mob.: 776 696 266 | E-mail: autosajm.prodej@autosajm.cz | www.autosajm.cz

v Kartágu. Trutnovské muzeum ve spolupráci  
s velvyslanectvím ČR v Egyptě a dr. Edouardem 
Lambeletem ze Švýcarska připravilo výstavu foto-
grafií tohoto ateliéru, která je otevřená od 1. září do 
30. října 2022.



LETNÍ KINO BOJIŠTĚ
filmy začínají v 20.45 hodin

Černý tulipán3. 9.

19.30
19.30
17.00
19.30
19.30
19.30
19.30
17.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
17.00
19.30
19.30
19.30
19.00

Krásky z Dubaje
Bullet Train
Princezna Rebelka
Hádkovi
After: Pouto
Nene
Jan Žižka
Mimoni 2: Padouch přichází
Střídavka
Artur: Prokletí
Díra
Velká premiéra
Jan Koller: Příběh obyčejného kluka
Thor: Láska jako hrom
Vstupenka do ráje
Řekni to psem
Planeta Praha
Avatar

1. 9.
2. a 3. 9.

4. 9.
4. 9.
7. 9.
8. 9.

9. a 10. 9.
11. 9.
11. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
18. 9.
21. 9.
22. 9.

23. a 24. 9.

PROGRAM

25. 9.
25. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.

17.00 
19.30
19.30
19.30
19.30

DC Liga supermazlíčků
To nic, drahá
Podezřelá
Slovo
Černý telefon

KINOSÁL HVĚZDA 

NA ZŠ MLÁDEŽNICKÁ PROMÍTÁ: 

V Trutnově již 4 lékárny
–  Horská 64 

po–pá    7.30–17.00

–  Dolní předměstí 96 (u Lidlu) 
po–pá    8.00–17.00

–  Žižkova 515 (Hypermarket Albert) 
po–ne    8.00–18.00

–  Horská 687 (Family Center) 
po–pá    8.00–18.00  |  so    8.00–16.00

200,- 150,- 100,- 450,-+ + =

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

VÝHODNÁ NABÍDKA

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této 
reklamy byla výsledná cena zaokrouhlena na celé koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to do 30. 9. 2022 nebo 
do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje na produkty značky Bebelo a léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými 
akcemi ani slevami na produkty značky Dr.Max.
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Elektromechanik opravář

Referent příjmu zboží a expedice

Produktový manažer

Vývojář FW

Z filmu: Jan Žižka

Z filmu: Planeta Praha



* Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových 

1+1 
DVA PÁRY VARILUX®

ZA CENU JEDNOHO


