kulturně-společenský magazín | Červen 2018 | zdarma

Na Bojišti

Editorial
Když se řekne Bojiště
HYNEK ŠNAJDAR / šéfredaktor
Areál Bojiště v Trutnově byl brigádnicky postaven v letech 1957 až
1960. Jeho součástí bylo přírodní
divadlo, malý park i veřejné kluziště. K největšímu rozmachu tohoto
prostoru došlo po roce 1989. Velké
jméno Bojišti i celému Trutnovu
pak udělal Open Air Music Festival. Za dobu jeho existence se tam
vystřídala řada světově proslulých
kapel a interpretů, jako například
Prodigy, Manic Street Preachers,
Iggy Pop či Patti Smith… S tím je
ale bohužel konec. Poslední ročník
se konal v roce 2016, potom festival skončil. Pravděpodobnost, že se
opět na Bojiště vrátí, je velmi malá.
To je určitě škoda, ale škoda také
je, že se dlouhá léta do areálu minimálně investovalo. Výsledkem je,
že velmi zchátral. Nyní má nového
nájemce, který slibuje originální program. Mohlo by se ale začít
blýskat na lepší časy i v zásadních
opravách, které by mohly vést k zásadnímu zlepšení tohoto místa. Určitě
si to zaslouží.
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ANKETA

Jaké akce byste
chtěli na Bojišti?
Veronika Nekvindová,
vědecko-výzkumný pracovník
Na Bojišti mi chybí častější vyžití pro širší
veřejnost v průběhu jarních a letních měsíců.
Uvítala bych kulturní akce typu víkendových
koncertů na Výravě, letní kino nebo divadlo.
Ondřej Poul, podnikatel
Jelikož jsem byl až do loňského roku totální
festivalový barbar, přál bych si nějaký festival.
Nejradši mám punk/rock, takže nějaká zahraniční kapela a z českých Rybičky 48 - určitě!
A když jsem už u festivalů hudebních, přál
bych si i nějaký o jídle, napříč všemi kuchyněmi. Nicméně, každá
akce pro naše město je dobrá, takže budu netrpělivě čekat, co na
Bojišti v budoucnosti bude.
Jana Mudrová, novinářka
Umím si na Bojišti představit akce, které by pobavily celé rodiny s dětmi během letní sezony.
Soutěže, představení pro děti, nějaké atrakce,
podobně, jako při akci Už ho nesou. Nevím,
jak dalece tam prosperovalo letní kino, ale i to
by bylo příjemné zpestření aspoň třeba o víkendech. Vyhovovaly
by mi malé festivaly hudebních skupin a interpretů mimo mainstream na nějaké vedlejší stage, kteří na velká pódia nejezdí a přitom mají své posluchače. Pod širé nebe se vejde ledacos. Třeba
i pouliční divadlo.
Jan Romančák, spolumajitel firmy
Bojiště je nádherný areál pro všeobecné využití. Uvítal bych dětské, hudební a sportovní
akce. Rád bych si tam zašel do letního kina
a doufám, že se vrátí i velký festival.
Michal Vašíček, servisní technik
Areál Bojiště je velmi pěkný a je škoda, že je tak
málo využívaný. Uvítal bych letní kino a v létě
by se také v areálu mohly odehrávat koncerty
začínajících kapel nebo z Trutnova a okolí.
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Můžeme být hrdí na to, co jsme
tady vybudovali

MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK, JAN BARTOŠ

Od roku 1999 pořádá v Trutnově Miroslav „Čurby“ Urbanec několikadenní festival Obscene Extreme, na který
se pravidelně sjíždějí kapely i fanoušci nejtvrdší muziky z celého světa. Letošní OEF na Bojišti (18. - 22. července)
tedy slaví dvacáté výročí! „Začátky? Seděl jsem na kriminálce, kolem mě asi deset týpků a vysvětloval jsem jim
třeba, že nejsme náckové. Že chci jen oslavit svoje narozeniny,“ vzpomíná s úsměvem, aniž by to tenkrát tušil,
na zrod kultovního fesťáku, během kterého letos na jednom pódiu vystoupí více než 80 kapel!
Festival OEF má před sebou dvacátý ročník. Oslavíte
jej ve velkém stylu?
To je jasný. Samozřejmě jsem na to myslel už, když
končil ten předcházející ročník, a věděl jsem, že pozvu všechny kapely, které měly v historii festivalu
nějaké legendární vystoupení, nebo to jsou naši
kámoši, pomáhají nám s propagací, jsou to ambasadoři festivalu. Tu sestavu jsem dal do kupy velice
rychle a bez problému. Teď se všichni těšíme. Odezvu od lidí, kteří na Obscene Extreme jezdí, mám
úplně skvělou. Je to prý úplně perfektně poskládané, že se ani nehnou od pódia, což je na hudebním
festivalu to nejlepší.
Co návštěvníky čeká, když projdou bránou Bojiště?
Bude toho strašně moc. Samozřejmě zaprvé na ně
dýchne ta neuvěřitelná atmosféra, která se vrací
každý rok. Chceme si ji stále držet, je úplně to nej6

cennější. Festival je takový mítink, setkání starých
a nových kámošů, ta pospolitost je velmi cítit.
Všichni v té muzice jedeme strašně dlouho a pevně
nás to spojuje. Do toho jsme letos chtěli přidat nějaké filmy, třeba budeme promítat snímek o grindcoru Slave To The Grind, který dával dohromady náš
kanadský kámoš Doug. Na to se moc těšíme, stejně
jako na úplně poslední vystoupení kapely Nasum,
ten film budeme promítat ve středu večer. Jinak na
Bojiště zase přijede spousta šílenců z celého světa,
kteří předvedou určitě neopakovatelná a ne zcela
běžná festivalová vystoupení. Kapel bude letos
více než osmdesát, takže to bude šrumec od rána
do pozdní noci.
Když se OEF v Trutnově uskutečnil poprvé, co se ti
z toho ročníku vybaví?
Dnes se tomu musím smát, protože to bylo něco

neuvěřitelného. Třeba to, jak jsme získali areál, kdy
nám kluci z N.V.Ú., vlastně z Antifestu, doporučili,
že nic lepšího tady neexistuje. Já jsem předtím byl
v Trutnově možná jednou na nějakém koncertě,
jinak jsem o městě nic nevěděl a dokonce jsem si
ho pletl s Turnovem. Takový skandál. Dnes se mi
to už nestane a nestane se to určitě spoustě dalších
lidí. Také si pak vybavuji strašná opatření místní
policie, kriminálky a všech těchto bezpečnostních
složek, které byly z velkého festivalu Open Air
úplně vyblázněné. Pamatuji si, že se tenkrát zavíral
hlavní tah na Hradec, tak se ptali, jestli to chceme
zavřít i my. Seděl jsem na kriminálce, kolem mě
bylo asi deset týpků a odpovídal jsem jim na všemožné otázky. Jestli prý nejsme náckové. Já jsem
jim vysvětloval, že chci jen oslavit svoje narozeniny. Koukali na mě jako na blázna.
Jak se festival za dobu, co ho pořádáš změnil, jestli
se změnil?
To, proč se každý rok scházíme, je stále stejné.
Netlačíme tam ani žádné partnery, sponzory, nic.
Vše si platí lidi, kteří tím, že si koupí vstupenku,
festival podporují a ukazují, že ho tady chtějí. A to
je furt stejné. Všechno ostatní je samozřejmě na jiné
úrovni. Pódium, světla, zvukaři, lidé, co dělají na
pódiu nebo co pomáhají jinde v areálu… Jsou to
neskuteční srdcaři, ale dnes můžu říct, že i profíci
díky těm oddělaným létům. Celý festival je vyvoněný tak, že člověk, co přijde, vidí jen mašinu, která
jede. Dnes už z toho nemám žádnou velkou obavu,
ale člověk chce, aby to dopadlo dobře. Je za tím rok
strašné dřiny, takže je důležité, aby to šlapalo.
Vzhledem k tomu, že třeba na výměnu kapel na pódiu je deset minut, tak by to bez dobré fungující mašiny ani jinak nešlo, ne?
Přesně tak. Tohle na žádném jiném festivalu na
světě není. Všude mají mezery až půl hodiny, takže
když jedna kapela dohraje, pak se dlouho nic neděje. Přijde mi to jako strašné mrhání časem, proto
máme na pódiu nastavené takové úplně šibeniční
termíny Je neuvěřitelné, že se to vždycky povede.
Kapely jsme si ale také už dost vycvičili. Dřív nám
zkoušely volat, že mají třeba drobnou bouračku
a přijedou déle a že zahrají až později večer. To
jsme však úplně odstřihli, že s tím nic nemůžeme
dělat. Pokud nepřijedou včas, tak nevystoupí.
Dal jsem ti otázku, jak se změnil fesťák. Teď se tě
zeptám, jak ses změnil ty?
Já jsem díky fesťáku hlavně získal neuvěřitelnou
7

OBSCENE EXTREME

spoustu kámošů všude po světě. Teď jsem byl třeba jako svědek na svatbě kamarádovi v Mexiku.
Byl to kamarád, se kterým jsme dělali mexický festival a který k nám jezdí možná osm let a pomáhá
nám i tady. Za to jsem mu byl vděčný, že si vybral
zrovna mě. V prosinci jsme zase cestovali po Austrálii, Novém Zélandu, Singapuru, Indonésii a všude lidé náš festival znají. Anebo teď nedávno jsem
se zúčastnil festivalu na zámku v Horní Libchavě,
kde zahrála jihoafrická kapela, která bude i u nás.
Po koncertě jsem za nimi šel a řekl jim, že byli perfektní. A oni byli strašně vděční za to, že mohou
na Obscene Extreme hrát, že už jako malí celé roky
sledovali videa z našeho fesťáku. Z jejich nadšení
jsem byl úplně nadšený i já.
Co je podle tebe nejtěžší na pořádání festivalu?
Asi ty úplné detaily. Detail totiž dělá celek. Když
pak třeba nemáš vodu na pódiu, tak si říkáš, jak
je to možné. To přeci nejde nemít na pódiu vodu
pro kapely. A je toho spousta takových drobných
úkonů, které se musejí udělat, aby ten festival byl
úplně perfektní pro každého. Nesmí se na nic zapomenout. Já si přepisuji různé seznamy z minulých let a doplňuji, co by se mělo za rok udělat lépe.
A lidem také chceme v areálu nabídnout i něco
zadarmo. Vstupenka není levná, ale to si všichni
uvědomujeme. Na druhou stranu nechceme z lidí
třískat ještě další peníze, což se na jiných festivalech děje a trošku mě to mrzí.

jsme kvůli tomu oživili, protože už ani nehrají, jako
třeba český Isacarum nebo polský Squash Bowels,
které se rozhodli aspoň to jedno vystoupení udělat.
Myslím, že čeští Tortharry tady budou možná hrát
po těch devatenácti letech. Strašně se na ně těším.
A ty headlinery jsme samozřejmě věděli, koho
chceme. A když to úplně nevyjde, tak musíme vzít
za vděk něčím jiným.

Jenže peníze prostě hýbou světem, ne?
Já si prostě myslím, že úplný ideál festivalu je takový ten Woodstock. Mít to volnější a ne si připadat
jako ve vězení se sekuriťáky, že když se otočíš doprava, tak hned tam máš nabušeného borce, který
ti říká, ať vypadneš. To mě na hudebních festivalech strašně rozčiluje. Plus ti partneři a všechno
kolem. Byl jsem třeba na Pardubickém majálesu.
Chápu, že ta akce je stále větší, ale to, že vedle pódia už stojí auto jako na nějakém mistrovství světa
v hokeji, přes to se nemůžu vůbec přenést. Jako by
už nešlo o muziku, ale o jiné věci.

Jaká kapela nevyšla?
(smích) To nemůžu říct, protože se ji za rok budu
snažit přivést znovu a těch kapel je spousta. Je to
strašně mrzuté, ale dělám pro to úplně maximum.
Dokonce se chystám, že po letošním ročníku poletím do Ameriky přesvědčovat jednu kapelu, aby
skutečně alespoň jednou zahrála v Evropě. Že je
to prostě nezbytné a důležité pro nás všechny. Už
nejsme zrovna nejmladší a nevím, jak to dál bude
pokračovat. A oni také ne. Normálně zaklepu na
jejich dveře a řeknu, že už je čas s tím něco dělat.
I přesto, že nehrají strašně dlouho. Já bych samozřejmě přesně věděl, co chci za kapely, ale ty mají
svoje problémy. Už jsou to starší chlapíci a nechce
se jim cestovat do Evropy, což se nám teď s americkými kapelami stává docela často. I taková legenda
žánru, jako je Napalm Death, bude hrát na festivalu teprve potřetí, ačkoliv jsme dlouholetí kamarádi
a byl jsem s nimi na turné v Japonsku, Anglii, jezdím k nim na dovolenou… Stejně to ale není úplně
tak jednoduché, jak si lidé myslí.

Už to zaznělo, že na OEF vystoupí letos více než 80
kapel. Jak jsi tento play-list dával dohromady? A přihlížel si při jejich výběru ke dvacátému výročí?
Stoprocentně. Na Bojiště se vrátí spousta kapel. Na
středu jsme pro fanoušky připravili festival z roku
1999, kde máme šestnáct kapel, které vystoupily na
našem prvním festivalu. Za to jsme strašně rádi,
že se do Trutnova znovu podívají. Některé kapely

Na koho dál bys ještě upozornil?
Moc se těším na Exhumed, kteří přiletí jen k nám
odehrát skladby z prvních dvou desek. To bude
něco. Myslím, že tenkrát je hráli poprvé v roce
2001, kdy jsme dělali jejich evropské turné. To byli
ještě mladí kluci, přiletěli do Evropy a neměli ani
spacák, spali pod bundami. Vzpomínám si, že basák mi říkal, že nemá kde bydlet, že všechny svoje
9
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věci si zamknul v autě, sebral se, vzal basu a odletěl
do Evropy. To je pro nás Čechy, kteří vždy někde
máme mamku a taťku, kteří se o nás postarají, něco
neuvěřitelného. To jsem tehdy obdivoval.
Jejich vystoupení ale tenkrát narušila velká bouřka.
Na Rock for People to nějak otočilo i pódium. My
jsme byli také vyděšení, co bude. Kluci od zvuku
za mnou běhali, ať jim podepíšu nějakou směnku
na dva milióny, kdyby se něco stalo. Já jsem neměl
ani korunu, celé to bylo srandovní. Pak se to celkem
uklidnilo. Exhumed se vrátili na pódium, udělali
jsme ho menší a dali dolů, kde svítilo jedno červené světlo. Ta show byla naprosto fenomenální, jako
když se otevře peklo. Bylo to tak megabrutální, že
dodnes na to vzpomínám, stejně jako na Haemorrhage, kteří hráli také po této bouřce.
A vypíchneš ještě další kapely z letošního programu?
Americký Suffocation, což jsou absolutní legendy
scény. Asphyx zase mají jednoho z nejlepších death
metalových zpěváků všech dob Martina van Drunena. Grave nám tady odehrají první demáče a první

desku In to the Grave, to bude také skvělé. Moji
velcí oblíbenci jsou singapurští Wormrot, v tom
grindcoru to mrskají úplně neskutečně. Samozřejmě ještě zmíním i kapely, které hrály na prvním fesťáku - Agathocles, Cripple Bastards. Těšit
se můžeme na Birdflesh a slyšet Le Scrawl se saxofonem je také strašně zajímavý grindcore. Tento rok přiletí i spoustu brazilských legendárních
kapel. Bavit bude určitě Gutalax, to je vždycky
tak obrovská sranda, kterou si moje děti úplně
neuvěřitelně užijí. Anebo Rotten Sound, kteří
na Obscene Extreme hráli v roce 2000 svůj úplně první koncert mimo Finsko. Dva dny jeli do
Trutnova. My jsme tenkrát neměli ani auto a oni
mi zavolali, že stojí někde u obchoďáku ve městě, takže jsem tam musel doběhnout, nasednout
k nim a přivézt je na Bojiště.
Výběr, kdo bude na festivalu hrát, děláš sám?
Ano, každý line-up. Všude mám ale nějaké kámoše, kteří mi řeknou, že tahle kapela je opravdu výborná a já na doporučení určitě dám. Jedním z nich je například Shane Embury, basák
z Napalm Death, který mi vypráví o kapelách,
co potká na turné. Anebo Bilos z českých Malignant Tumour, ti objíždějí spoustu koncertů, tak
vždycky dá zprávu, když se objeví nějaká mladá
nová kapela. O ty na fesťáku opravdu stojíme.
Chceme jim dát šanci, protože ani nechceme dělat každý rok stejný festival se stejnými kapelami. Chceme to obměňovat a chceme mít zastoupené kapely z co nejvíce zemí.
Docela zážitek je vždycky sledovat vystoupení
Selfie The Clown. Chystá se izraelský podivín do
Trutnova i letos?
Zatím se mi neozval, tak nevím. Ale minulý rok
se také ozval později. Když má čas, tak vždy přijede. I jako fanoušek. Je to takový příjemný kluk.
Když ho pak vidím na pódiu, tak se mi nechce
věřit, že je to on. Je neuvěřitelné, co dokáže se
svým tělem udělat. Ozval se mi už ale kámoš
z Tasmánie, který skládá nějakou partu lidí. Budeme tu mít naše české freakery, jakože Sultána
a Vousáče, kteří na dvacáté výročí připraví jistě
něco speciálního. Teď jsem bookoval i kolumbijskou dýdžejku na hraní ve stanech. Jako samozřejmost beru stánky Lékařů bez hranic, stánky
za práva zvířat a tak dále.
Pro Lékaře bez hranic jste z prodeje charitativních
triček vybrali loni na charitu přes 100 tisíc, za šest
10

SEZNAM KAPEL, KTERÉ VYSTOUPÍ
NA 20. ROČNÍKU OEF
Abortion (Slovensko)
Acidez (Mexiko)
Afgrund (Švédsko)
Agathocles (Belgie)
Agrotóxico (Brazílie)
Antigod (ČR)
Armagedom (Brazílie)
Asocial (Švédsko)
Asphyx (Nizozemsko)
Axis Of Despair (Švédsko)
Basement Torture Killings (Anglie)
Benighted (Francie)
Bio Crisis (Mexiko)
Birdflesh (Švédsko)
Brainwash (Itálie)
Brucexcampbell (USA)
But (ČR)
Butcher Abc (Japonsko)

Napalm Death

Convulsions (Španělsko)
Corpsessed (Finsko)
Cripple Bastards (Itálie)
Čad (Slovensko)
Dayglo Abortions (Kanada)
Deflorace (ČR)
Department Of Correction (Francie)
Desecration (Wales)
Disfigured Corpse (ČR)
Dobytčí Mor (ČR)
Entrails Massacre (Německo)
Exhumed (USA)
Expurgo (Brazílie)
F.U.B.A.R. (Nizozemsko)
Flagitious (Japonsko)
Fleshless (ČR)
Força Macabra (Brazílie)
General Surgery (Švédsko)
God Mother (Švédsko)
Golers (Kanada)
Grave (Švédsko)
Gruesome (USA)
Gruesome Stuff Relish (Španělsko)
Gutalax (ČR)
Haemorrhage (Španělsko)
Chepang (Nepál)
Ingrowing (ČR)
Inhumate (Francie)
Isacaarum (ČR)
Jack (Maďarsko)
Kovaa Rasvaa (Finsko)
Kraanium (Norsko)
Le Scrawl (Německo)
Lich King (USA)
Lobotomia (Brazílie)
Malignant Tumour (ČR)
Melancholy Pessimism (ČR)

Exhumed
Meth Leppard (Austrálie)
Mob 47 (Švédsko)
Napalm Death (Anglie)
Nashgul (Španělsko)
Nasum - Blasting Shit To Bits
– The Final Show (Švédsko)
Needful Things (ČR)
Onanizer (ČR)
Organ Dealer (USA)
Oxidised Razor (Mexiko)
Powerxchuck (Austrálie)
Rattus (Finsko)
Rectal Smegma (Nizozemsko)
Rotten Sound (Finsko)
Self Deconstruction (Japonsko)
Shampoon Killer (ČR)
Solstice (USA)
Squash Bowels (Polsko)
Suffocation (USA)
Thanatology (Mexiko)
Tools Of The Trade (Malajsie)
Tortharry (ČR)
Twisted Truth (ČR)
Ultra-Violence (Itálie)
Undergang (Dánsko)
Vulvodynia (Jižní Afrika)
Wolfhour (Švédsko)
Wormrot (Singapure)

OBSCENE EXTREME

let více než 600 tisíc. Čím si tě tato organizace oslovila,
že jim takhle vyjadřujete podporu?
Vždycky mi přišlo, že dělají úplně neuvěřitelné věci.
A bylo to dávno předtím, než jako jediní zatočili
s ebolou. Jezdí do válečných míst, kde jsou konflikty,
a líbí se mi, že nedělají rozdíly a chtějí pomoct každému. Nejvíce válka totiž vždy zasáhne civilisty, kteří
pak nemají žádnou šanci nějak uniknout. Lékaři bez
hranic jim šíleně pomáhají. Za tu dobu už jsme také
kamarádi, potkáváme se na akcích a potkáváme lidi
jako třeba Tomáš Šebek, což je úplně úžasný chirurg.
Jednou za čas někam vyjede a napíše z toho knížku.
Zrovna minulý měsíc jsem přečetl jeho Africkou
zimu z Jižního Súdánu, kde působil několik týdnů.
Je to příběh, který přečteš jedním dechem. Tu knížku
bych doporučil každému, kdo má stále nějaké představy o uprchlících, ať vůbec ví, co se děje a co je za
prací Lékařů bez hranic.
Loni byl na festivalu Teeneger pass. S jakou odezvou
se setkal a kolik dětí se pohybovalo v areálu?
Kolik dětí, to nedokážeme přesně spočítat, jelikož ty
do čtrnácti let mají volný vstup, ale možná by to byla

Do Centra spokojeného stáří Alzheimer Care
ve Svobodě nad Úpou

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ/
PRAKTICKÉ SESTŘIČKY
Máme pro Vás zajímavou pracovní
nabídku na HPP! Nabízíme mzdu
ve výši až 27 888 Kč + příplatky
dle Zákoníku práce (víkendy, noční směny,
svátky, přesčasy, rizikové příplatky).
Přivítáme Vaši pomoc i na DPP.
V případě zájmu o pracovní nabídku nás kontaktujte
na telefonním čísle 773 751 015
nebo e-mailu na adrese p.andelova@llb.cz.

PŘIDEJTE SE K NÁM A POJĎTE
S NÁMI POMÁHAT!
www.alzheimercare.cz

zajímavá statistika. Těch ve věku od 14 do 19 let,
si myslím, že bylo okolo šedesáti. Byli nadšení a
skákali v první lajně. Zastavovali mě a říkali, že
je to perfektní, že pass stojí jen pětistovku, protože za zbytek peněz si koupí tričko, nahrávku…
Stali se součástí scény a já skutečně věřím tomu,
že tohle je cesta, jak jít dál. Jako mladý kluk jsem
také otáčel každou korunu, takže na teenegery
myslím. A když už jsi rodič, tak ho můžeš vzít
s sebou a nezruinuje to rodinný rozpočet. My
chceme i mladé publikum.
Bojiště změnilo nájemce, kterým se stal Roman
Dorňák. Jak jste se dohodli na festivalu?
Známe se, má u nás spoustu let stánek s jídlem,
jsme kámoši. Je to člověk, který má nějakou vizi.
To se mi strašně líbí. Chce udržet Bojiště živé,
chce ho rekonstruovat, to jsou samá pozitiva.
Myslím, že město dlouhodobě areálu nebylo
kdovíjak nakloněné. Za těch dvacet let, co si pamatuji, tak celý areál dost chátrá. Těším se, že se
teď něco stane a my budeme moci dělat festival
ještě líp a nebudeme tam lepit nějaké díry. Podle
mě má Bojiště v šíření jména Trutnova tak obrovský podíl, že nechápu, že se někdo nezamyslí
a neřekne si: vždyť tohle je pro nás strašně důležité. Minulý rok jsme napočítali, že k nám přijeli
návštěvníci z více než 65 zemí. Ti si Trutnov zapamatují navěky a k tomu má pomáhat i dobrý
areál a ne areál, který je horší a horší, s čekáním
na to, kde co spadne, nebo kde vypadne elektřina, což se nám poslední roky také stávalo. Co
mám informaci, tak na městě ale opravdu chtějí
do areálu jít a za to jsem strašně šťastný.
Co by pro tebe byl ten největší dárek, jaký by sis
přál k dvacátému výročí OEF?
Chtěl bych, aby se nikomu nic nestalo a festival
proběhl podle našich představ. Chceme skvělý
zvuk, aby si to opravdu všichni užili. Aby lidé, co
přijedou poprvé, udělali to wau a řekli si, že tohle je skvělý fesťák, který budou podporovat. To
je vždycky největší odměna a mám z ní radost.
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GENERÁLNÍ PARTNER

PÍT SE BUDE

SOBOTA

9/6/2O18

TRUTNOV / Krakonošovo náměstí
13:OO

17:OO

19:OO

21:OO

23:OO

Vaťák (Kabát revival) Voxel
Police Symphony Orchestra
15:OO

Barbora Poláková
Vladimír Mišík & ETC
Benjaming´s Clan

Partneři

AKCÍ VÁS PROVEDE LUCIE PETERKOVÁ
(MODERÁTORKA ČRO HRADEC KRÁLOVÉ)
E-MAIL: INFO@PIVOFEST.CZ / TEL.: 777 642 OO9
ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY
DĚTI DO 1OO CM V DOPROVODU RODIČŮ ZDARMA

17O Kč 2OO Kč
PŘEDPRODEJ

NA MÍSTĚ

WWW.PIVOFEST.CZ
Mediální partneři

HLAVNÍ PARTNEŘI

OBSCENE EXTREME

Každému se líbí něco jiného
Je mu 44 let a žije v Úpici. Je potřetí ženatý a má čtyři kluky (21, 12, 11, 8). Pracuje v Jutě jako výrobní vedoucí střediska přetáčení. V regionu je znám jako bývalý fotbalový rozhodčí, nyní působí jako trenér v Trutnově
u týmu U12. A hlavně je také velkým fanouškem extrémní hudby, tudíž Obscene Extreme Festival je pro něj
jasná volba, ačkoliv na něj letos půjde teprve potřetí. Jiří Říha.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: JAN BARTOŠ

„Jezdil jsem dřív hlavně na Brutal Assault, páč to i
já, ostřílenej mazák, jsem trošku podlehl názoru, že
Čurbyho veselice na Bojišti je šílenost pro obyčejnýho smrtelníka nepřijatelná,“ usmívá se muž, který v deseti letech přišel o levou ruku. Tímto by se
chtěl Čurbymu omluvit. „Obscene je top fest splňující všechny atributy přátelského setkání milovníků
extrémní muziky,“ zdůrazní. V areálu se loni pohyboval v doprovodu manželky i sedmiletého synka.
Spoustu let objíždí festivaly po celé republice a za
to, co viděl na Bojišti, musí složit poklonu. Nejde
ani tak o organizaci, tu mají víceméně zmáknutou
všude, ale ta všeobjímající atmosféra narozeninové párty čišící z každého človíčka se na průběhu
festu aktivně podílejícího, to se jinde prostě nezažije. „Mám to štěstí, že můžu Čurbyho považovat
za svého přítele a jsem si jist, že to je tou pozitivní
energií, kterou do všeho vkládá bez jakýchkoliv
požadavků zpět,“ tvrdí.
Největším a zároveň příjemným překvapením na
OEF pro něj loni bylo přijetí několik dekád starých

kapel, mladou nastupující generací grinders. Je prý
vidět, že geniální díla zůstanou geniální pořád.
Jak se vlastně člověk stane fanouškem tohoto drsnějšího stylu muziky? Teorie Jirky Říhy je jasná: autor hudby vloží do svého díla energii, kterou posluchač vnímá. „Každému se líbí něco jiného, protože
každý jsme na jiné vlnové délce. Já osobně miluju
metalovou muziku od svých dvanácti let a moje
milovaná žena by potvrdila, že jsem závislák,“
povídá. Prvním kontaktem pro něj byli Manowar
v roce 1987, pak přišli Arakain, Slayer, Kreator…
A tím začala jeho nekonečná jízda skrz všechny odnože metalu od hard rocku po grind core.
Z letošního programu se Jirka bude nejvíce těšit
na to, jak si na pódiu zařádí s Markem „Barney“
Greenwayem z Napalm Death. „To je moje naprosto srdcová záležitost,“ prozrazuje. Určitě si ale
nenechá ujít i další smečky, hlavně pak ty, které
nesou tvrděmetalové kultury hrdě už delší dobu.
Takže Asphyx, Suffocation, Rotten Sound, Grave,
Haemorrhage či Exhumed jsou pro něj jasná volba.
„Pro mě osobně potom i kapela s trefným názvem
Cripple Bastards,“ směje se.
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ROZHOVOR

Potenciál a jméno

HYNEK ŠNAJDAR
FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Do Trutnova přišel před šesti lety. Roman Dorňák, organizátor, milovník hor, cestovatel, který žil řadu let v cizině, pochází z Brna. Ve městě je známý jako provozovatel Kulturního stánku Kabinet. Po ukončení jeho činnosti
si před měsícem a půl od města pronajal chátrající areál Na Bojišti, kde hodlá pořádat větší či menší, sportovní,
kulturní nebo společenské události. „Naším hlavním cílem je, udělat z tohoto báječného „střediska“ místo,
které bude přitahovat pozornost celé republiky,“ uvedl.
Dlouho jste žil v cizině. Co vás přiválo do Trutnova?
Změnila se moje životní situace, čekali jsme první
dítě. Když jsem se vracel do Čech, rozhodl jsem se
přestěhovat do Trutnova, protože jsou blízko hory.
Ty jsou mojí vášní. Několik lidí jsem už tady znal,
tak jsem zvolil tuto lokalitu. Do Trutnova jsem se
přestěhoval v létě roku 2012.
Od června 2013 jste tři a půl roku provozoval Kulturní stánek Kabinet na okraji Jiráskova náměstí. Ten
pak ale skončil. Proč?
Především proto, že jsme se chtěli někam posunout. Už to totiž začalo vypadat, že ze mě bude
spíše hospodský, a to nebyl můj cíl. Zajímavé ale
bylo, že když jsem občas pochyboval, zda se Kabinet někam posouvá, přišla spousta lidí na akci,
u které bych to nečekal. V okamžiku, kdy jsme
chtěli Kabinet ukončit, dostavily se důkazy, že vy16

tváříme nějakou scénu. Přišla chuť dělat větší věci
a promluvit k širší veřejnosti.
Kdy jste začal uvažovat o tom, že si pronajmete areál
Na Bojišti?
Byla to spíše náhoda. Když jsme ještě měli Kabinet,
přišel za námi organizátor trutnovského festivalu
Martin Věchet s nabídkou spolupráce, na kterou
jsme kývli. Provozovali jsme například pivní stan
při třetí scéně v areálu, další rok jsme přidali stánky, začali dělat catering, v backstage jsme se starali
o hospodu, takže jsem se k tomu pomalu blížil. Navíc jsem byl vždycky fanoušek trutnovského festivalu. Už v době Kabinetu jsem tedy o provozování
areálu přemýšlel. Když skončila smlouva bývalému nájemci, areál opět přešel pod město. Využil
jsem situace a rozhodující asi bylo, že jsem přišel
s vizí, městu se líbila, tak jsme se dohodli.

Byl Kabinet dobrou průpravou pro tento krok?
Byla to určitě dobrá produkční průprava. Kabinet byl ale trochu omezená klubovka, proto jsme
se snažili jít dál. Oslovil mě například festival
Brutal Assault, loni jsem s ním spolupracoval
a tím jsem se přiblížil k Bojišti.
Bojiště je zchátralé a dlouho se do něj výrazně neinvestovalo. Jak to hodláte řešit?
Město, kterému jsme předložili seznam šesti základních investičních okruhů, má vůli do areálu
investovat. Měly by se tedy, a to je zásadní, vybudovat nejen nové dřevěné lavičky, ale také dokončit oplocení. Dále je potřeba dokončit dvě stě
metrů kanalizace vedoucí k původním sociálním zařízením, zrekonstruovat sociálky, vybudovat sprchy a elektrické rozvody. Za důležité
také považujeme připravit objekt pro zvukaře.
A poslední velkou investicí je potřebná rekonstrukce skleníku.
Kdo to všechno zaplatí?
Město na to zřejmě peníze dá, ale já se na tom
budu samozřejmě podílet tím, že budu rovněž
shánět finance. Upřímně ale, nechce se mi investovat do nemovitosti, které nejsem vlastníkem.
Budeme postupně investovat do věcí, které souvisejí s našimi aktivitami v areálu.

tvarné dílny, na které pozveme absolventy a studenty vysokých výtvarných škol. Plánujeme také
videomapping, dovedl bych si představit na plotech
deset projekčních ploch. Je tady i bývalé letní kino
s funkčními promítačkami. Není to dnes sice rentabilní podnik, ale promítání chceme pořádat jako
součást nějaké akce. Příští rok bude festival jazzu
a kávy ve spolupráci s českými pražírnami. Při něm
by měly hrát jazzové kapely s tím, že víkendová akce
vyvrcholí koncertem big bandu v amfiteátru. Prostě
chceme přitáhnout na Bojiště současné věci a oslovit
jimi další lidi. Rozhodně je pro nás důležité, aby při
akcích návštěvníci v areálu zůstávali. Plánů máme
hodně, na příští rok tak pět akcí.
Bojiště proslulo zejména dvěma festivaly - Obscene
Extreme a Trutnoff Open Air. Ten první se uskuteční
a co ten druhý?
Samozřejmě festival Trutnoff Open Air jsem měl rád
a přál bych si, aby Na Bojišti byl. Na druhou stranu jeho hlavní organizátor Martin Věchet má své
důvody, proč ho tam nechce dělat. Mně ale nepřísluší hodnotit, zda ty jeho důvody jsou nebo nejsou

Nepochybně máte v areálu velké plány. Jaké jsou
ty aktuální?
Chceme dělat více akcí různých formátů a dělat
je jinak, než bylo dosud zvykem. Jedním z letošních velkých plánů jsou pivní slavnosti, které
se uskuteční v sobotu 1. září. Už den předtím
budou mít návštěvníci volný vstup na promítání tak zvaných pivních Postřižin. V sobotním
programu se představí minipivovary a lokální pivovary. Jsme si vědomi toho, že pivofestů
se pořádá mnoho, ale my to chceme pojmout
trochu jinak. Měla by to být oslava piva včetně
různých přednášek o jeho historii. Součástí bude
také hudební program, v němž vystoupí například písničkář James Harries či kapely Slza nebo
Terne Čhave a další.
Předpokládám, že bohatější program bude spíše
v příštím roce. Je tomu tak?
Ano. Rádi bychom v této souvislosti využili věhlasu Bojiště a přilákali na naše programy další
návštěvníky z celé republiky. Plánujeme bikové
závody, chceme uspořádat několikadenní vý17

radost ze společných chvil
TRUTNOV, Family Centrum, Horská 687

namístě. Prostě festival Na Bojišti dělat nechce, a to
je vše, i když jsme se ho snažili přesvědčit, aby si
to rozmyslel. Nebyla to otázka peněz či podmínek
z naší strany, bylo to jeho rozhodnutí. Festival letos určitě nebude. Pokud vím, poohlíží se po jiných
místech, kde by festival mohl uspořádat.
Myslíte, že se ještě „fotr festivalů“ na Bojiště vrátí?
Bylo by to určitě fajn. Nebudu zastírat, že se mi
idea tohoto festivalu vždycky líbila. Byl bych rád,
aby na Bojišti byl, ale osobně si myslím, že už se
tam nevrátí. My samozřejmě chceme dělat velký
festival, ale tak, aby nebyl kopií toho, který Bojiště
v minulosti proslavil. Musí být jiný, originální, Bojiště si ho jistě zaslouží.
Zakladatel dlouholetého festivalu si postěžoval,
že pozemky okolo mají být zastavěné a tím pádem pro něj pořádání festivalu není perspektivní.
Jak to vidíte vy?
Stavební pozemky jsou nabízeny k prodeji, ale
nebudou prodány hned, takže si myslím, že lze
pořád na Bojišti něco pořádat. Důležité je, aby lidi,
kteří bydlí v okolí, s produkcemi neměli problémy.
Žádná akce nebude trvat až do rána, aby někoho
obtěžovala. Samozřejmě jde také o místo, kde by
návštěvníci mohli stanovat. Je třeba komunikovat
s městem i s případnými majiteli okolních pozemků, aby nedocházelo ke zbytečným třenicím. Festival, který tady ještě před nedávnem byl, město proslavil a stal se jakousi ikonou. Bohužel to provázely
různé žabomyší spory, což je pro mě na menším
18

městě nepříjemné a zbytečné. My si chceme jít svoji
vlastní cestou, aby Trutnováci opět cítili jakousi hrdost a sounáležitost s tím, co se v areálu bude dít.
Budete se snažit, aby sem jezdili i účinkující ze zahraničí?
Kontakty máme například s kulturním střediskem
polské Świdnice, která je partnerským městem
Trutnova. Spíše chceme dělat akce, které budou
mít celorepublikový a ne jen lokální význam. Zahraniční kapely jsou samozřejmě téma a chceme je
sem přitáhnout. Je to ale otázka peněz. I známá česká scéna je velice drahá. Uvidíme, určitě se tomu
do budoucna nevyhýbáme.
Žil jste dlouho v cizině. Máte zkušenosti, které by se
daly zúročit v pronajatém prostoru.
Viděl jsem hodně akcí a festivalů v cizině a bylo
to určitě inspirativní. Záleží ale především na naší
představivosti, jakým způsobem ty akce udělat
tady. Je to na nás.
Co se musí udělat, aby Bojiště šlapalo a nebylo to jen
příslovečné plácnutí do vody?
První věcí je Bojiště zrekonstruovat. Dále je nutné
mít jasnou představu, co tam pořádat a získat pro
to co nejvíce lidí. Pořád je tu hodně překážek a uvidíme, jak se nám s nimi podaří vypořádat. Řešením
jsou akce, které jsou originální a jiné, než je zvykem. Bojiště má potenciál a jméno. Musí se to ale
vykřičet do světa, že se tam bude něco zajímavého
dít. Myslím si, že to půjde.

PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SLÁDKOVO DĚTSKÉ MĚSTEČKO
DOKUMENTY A PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

WORKSHOPY A DÍLNY

PŘEHLÍDKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PIVOVARŮ Z CELÉ ČR
A TAKÉ TRADIČNÍCH LOKÁLNÍCH VÝROBCŮ PIVA

VSTUPNÉ

250 Kč PŘEDPRODEJ 300 Kč NA MÍSTĚ
VSTUP DO 12 LET A NAD 70 LET ZDARMA

WWW.TPS.BOJISTETRUTNOV.CZ

WIKOV

Strojařina má rozhodně budoucnost,
shodují se stipendisté Wikovu
Co z nich jednou bude… Povzdech, kterým obvykle
ukončujeme konverzaci na téma mladí lidé a současný svět, naštěstí nemá ve většině případů opodstatnění. Budou z nich schopní konstruktéři, skvělí
technologové a vynikající programátoři. Speciálně
to platí o studentech spolupracujících s hronovským
Wikovem. Svou budoucnost vidí ve strojařině.

domoval, že strojírenství je perspektivní obor, který mi umožní uplatnit se na trhu práce.
M.C.: Když jsem se rozmýšlel o střední škole, ve
hře byla strojírenská a stavební. Ale protože můj
děda byl strojař, a já jsem mu moc rád koukal pod
ruce, zvolil jsem strojírenství. Po ukončení SPŠ
Hronov mě přijali na České vysoké učení technické
v Praze.

Kdy se vaše cesty protnuly s Wikovem?
David Umlauf (D.U.): Velmi rychle poté, co jsem
nastoupil na SPŠ Hronov, obor strojírenství. Spolu se dvěma spolužáky jsem byl třídní učitelkou
doporučen k zařazení do stipendijního programu
Wikov nová generace. Následoval pohovor a seznámení s podmínkami stipendia. Brzy to budou
dva roky.
Martin Cvikýř (M.C.): Oslovil mě samotný Wikov.
Jako student ČVUT jsem ve fabrice na oddělení
konstrukce absolvoval letní brigádu. V současné
době mě firma podporuje pátý semestr.

Který předmět nebo obor vás nejvíc zajímá?
D.U.: Nejraději mám robotiku a programování
CNC strojů. Tomu bych se rád věnoval i v budoucnu.
M.C.: Nejvíc mě baví problematika konstruování,
takže jsem se rozhodl pro čtyřletý studijní obor se
zaměřením na konstruování podporované počítačem. Mám rád strojírenské konstruování, konstrukční cvičení, modelování, simulace.

Co vás ke studiu technického oboru přivedlo?
D.U.: Z části to byla rodina. Zároveň jsem si uvě20 komerční sdělení

Byli jste se ve wikovácké fabrice někdy podívat?
D.U.: Samozřejmě! Pracuji v ní coby brigádník, stejně jako Martin, na oddělení konstrukce. Považuju
za pozoruhodné, že Wikov dodává převodovky
prakticky do celého světa. Zrovna nedávno jsem

pracoval s dokumentací převodovky, která se měla
doručit na Blízký východ nebo do Jižní Koreje. Pokud vás zajímají moje zkušenosti – jsou velmi pozitivní. Kolektiv je profesionální a přátelský.
M.C.: Bez toho by to nešlo. Poprvé jsem se do Wikovu dostal ještě na střední škole, v rámci praktických
ukázek. Absolvoval jsem tam povinné dvoutýdenní praxe i letní brigády. Nejdříve na technologii
a expedici, později jsem měl možnost pracovat na
oddělení konstrukce. Od září 2015 chodím do fabriky jeden den v týdnu, o letních prázdninách pracuji jako pomocný konstruktér.
Zdá se, že Wikov dokáže mladé lidi výborně přitáhnout a taky si udržet.
D.U.: Bezpochyby. Strojařině rozhodně pomáhá,
když je prezentována už na základních a středních
školách. Stipendijní programy jsou pak vítanou
podporou studentů.
M.C.: Rozhodně si myslím, že je to potřeba. V dnešní době je málo strojařů. Když se bavím se spolužáky, co je vlastně táhlo studovat strojařinu, většina
odpoví, že jde o perspektivní obor. Jedinou obavu
mají, aby dostudovali, protože je to zároveň obor
dost složitý.
Jak velkou motivací je stipendium?
D.U.: Musím přiznat, že od chvíle, co stipendium
pobírám, věnuji se škole daleko víc. Motivuje mě
opravdu hodně. Díky němu jsem si pořídil třeba
nový notebook nebo tiskárnu.
M.C.: Jistou motivaci mám. Snažím se studovat, jak
nejlépe umím, abych po škole mohl dělat, co mě

baví. A stipendium je příjemným bonusem, mohu
si dovolit věci, které se mi líbí a mají praktické využití nebo mi pomáhají ve studiu vysoké školy. Bez
finanční podpory Wikovu bych nemohl investovat
například do 3D tiskárny.
Na závěr trochu odlehčeme: Co děláte, když právě
nestudujete?
D.U.: Hraji na tři hudební nástroje, jsem členem
swingového orchestru, baví mě šachy a počítačové
hry.
M.C.: Času mimo školu moc není, ale když se najde, věnuji se rodině a přítelkyni. Hraji na saxofon v
symfonickém orchestru a pracuji s kroužkem mladých hasičů.
Kde se vidíte za tři nebo pět let?
D.U.: Moc rád bych pokračoval ve studiu strojírenství. Takže někde napůl ve fabrice a napůl ve škole.
M.C.: Tento semestr dělám bakalářskou práci – návrh převodovky lokomotivy pro dálkové nákladní
vlaky. A jsem přijat na navazující magisterské studium. Podobně jako David doufám, že budu studovat a spolupracovat s Wikovem.

Zbečník 356, 549 31 Hronov
Tel.: +420 491 488 111 | Fax : +420 491 488 412
www.wikov.com
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pátek 15. 6.

čtvrtek 31. 5.

Účinkující: Onyx Productions

360 ALLSTARS

čtvrtek 31. 5., pátek 1. 6., sobota 2. 6.

Účinkující: Circo Frico
šapitó ** 20:00 hodin ** vstupné 150 Kč

BIBI2

Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO
a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin **
bez vstupného

Koncert v rámci akce
„25 LET / TRUTNOV – MĚSTO ELEKTROTECHNIKY“
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
Partneři: ABB s.r.o.; Continental; EZconn Czech a.s.;
mdexx Magnetronic Devices s.r.o.; Pepperl + Fuchs
Manufacturing s.r.o.; Siemens, s.r.o., o. z. Nízkonapěťová spínací technika; TE Connectivity; ZPA Smart

JANEK LEDECKÝ S KAPELOU

PROMENÁDNÍ KONCERT
KRAKONOŠKY

pátek 8. 6.

Účinkující: Vít Neznal & kol.
UFFO ** 14:15 hodin ** vstupné 150 Kč

CHYBA

neděle 3. 6.

8. ročník mezinárodního festivalu
nového cirkusu
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města
Trutnova, Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a pod trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje.
Partner festivalu: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Více informací o vystoupeních, která v rámci festivalu
můžete zhlédnout zdarma venku, najdete na www.
cirkuff.cz. Ta nejzajímavější a pro účinkující také nejnáročnější představení se budou konat v šapitó u Uffa
nebo přímo v Uffu.

CIRK–UFF

31. 5.–3. 6.

Účinkující: Holektiv
šapitó ** 13:00 hodin ** vstupné 150 Kč

KAFFEEKLATSCH

neděle 3. 6.

Účinkující: Losers Cirque Company
šapitó ** sobota 2. 6. od 17:00 hodin,
neděle 3. 6. od 18:00 hodin ** vstupné 320 Kč

IVANA ŠTENCLOVÁ
A PAVEL FORMAN: TOTEMY

Výstava
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Galerie UFFO **
otevřeno: pondělí–sobota 9:00–18:00 hodin **
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

sobota 2. 6., neděle 3. 6.

KOLAPS

do 19. 6.

středa 27. 6.

čtvrtek 18. 10.

Dva samostatné koncerty
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné do 2. 10. 290 Kč,
v den koncertu 340 Kč

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
VLADIMÍR MERTA TRIO

středa 3. 10.

PŘIPRAVUJEME

Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
vedle Uffa ** 16:30 hodin ** bez vstupného

MESCALERO

pátek 29. 6.

Trutnovské hudební léto
Pořadatel: město Trutnov a UFFO
vedle Uffa ** 16:30 hodin ** bez vstupného

BENJAMING´S CLAN

Červen

Generální
partner:

Hlavní
partneři:

Účinkující: Radim Vizváry
UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 280 Kč

SÓLO

sobota 2. 6.

Účinkující: Bratři v tricku a Holektiv
šapitó ** 13:00 hodin ** vstupné 200 Kč

LOV

sobota 2. 6.

Účinkující: Time In Space
UFFO ** pátek 1. 6. od 21:00 hodin,
sobota 2. 6. od 21:30 hodin ** vstupné 310, 280 Kč

THE DISPLACED

pátek 1. 6., sobota 2. 6.

Účinkující: Fauna
šapitó ** pátek 1. 6. od 19:30 hodin,
sobota 2. 6. od 20:00 hodin ** vstupné 320 Kč

FAUNA

pátek 1. 6., sobota 2. 6.

Účinkující: Cie Des Pieds Perchés
šapitó ** 17:00 hodin ** vstupné 150 Kč

MUTE

pátek 1. 6.

UFFO ** čtvrtek 31. 5. od 19:00 hodin,
pátek 1. 6. od 18:00 hodin, sobota 2. 6. od 19:00 hodin
** vstupné 200, 170 Kč

Logistický
partner:

Vernisáž 26. 6. od 18:00 hodin
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Galerie UFFO ** otevřeno: 27.–30. 6. pondělí–sobota
9:00–18:00 hodin, 2. 7.–7. 8. (s výjimkou státních svátků) pondělí–pátek 9:30–17:00 hodin **
vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

KLÁRA STODOLOVÁ,
LIBUŠE VENDLOVÁ

27. 6.–7. 8.

Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO
a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin **
bez vstupného

PROMENÁDNÍ KONCERT
KRAKONOŠKY

pátek 22. 6.

Koncert komorního smyčcového souboru a hostů
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 90 Kč

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV

úterý 19. 6.

Energy a.s.
Krakonošovo náměstí ** od 16:00 hodin propagační
stánky a stánky s občerstvením, od 17:00 hodin koncert ** bez vstupného

Partneři:

www.uffo.cz

Změna programu
vyhrazena!

Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum Trutnov
pondělí–pátek 9:00–17:00 hodin,
sobota 9:00–12:00 hodin
tel. 499 818 245

Předprodej a rezervace vstupenek:
Inforecepce UFFO
pondělí–sobota 8:00–19:30 hodin
tel. 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz

Koncert na stání
UFFO ** 19:30 hodin ** vstupné 370 Kč

MANDRAGE

ZPA SMART ENERGY
ROZHOVOR

Divadelní večer jako poděkování
zaměstnancům
V pátek 18. května se trutnovské UFFO zaplnilo současnými i bývalými zaměstnanci společnosti ZPA Smart
Energy. Důvodem byla oslava a poděkování kolegům za výsledky v roce 2017, kdy firma dosáhla obratu přesahujícího 0,5 miliardy Kč. Divadelním večerem jsme si také připomenuli letošní výročí 25 let Trutnov – město
elektrotechniky.
ZPA Smart Energy se aktivně účastní kampaně
„Trutnov – skvělé místo pro život a práci“. Slavnostní večer byl zahájen novým firemním tzv. příběhovým videem, jehož hlavním protagonistou je vedoucí skupiny externího vývoje ZPA Smart Energy. Video zachycuje nejen jeho práci ve firmě, ale
také záliby a volnočasový život v Trutnově. Ti, kteří neměli možnost shlédnout příběhové video na
jevišti UFFa nemusejí smutnit. Je k vidění na webových stránkách společnosti ZPA Smart Energy.
Poděkování zaměstnancům se dostalo v úvodním slovu od všech českých členů představenstva, jmenovitě ing. Zdeňka Stuchlíka, ing. Petra
Přívratského a ing. Aleše Mikuly, MBA. Vyjádřili
24 komerční sdělení

přítomným díky za jejich dlouholetou kvalitní
práci a loajalitu se společností. Ing. Přívratský
vzpomenul historii roku 1993 a také budoucnost,
když pozval přítomné na vrchol oslav kampaně
„Trutnov – skvělé místo pro život a práci“ 5. listopadu v UFFU, na konferenci „Průmysl/Život
4.0“. Po úvodním projevu zástupců ZPA Smart
Energy se slova ujal pan starosta Mgr. Ivan Adamec, který byl s oběma místostarosty akce také
přítomen. Zdůraznil roli ZPA Smart Energy
v současné situaci elektrotechnického průmyslu
v Trutnově. Firmy z tohoto sektoru ekonomiky
poskytují v našem městě více než 4500 pracovních
míst. Představují tak významnou součást života
v trutnovském regionu.

Hlavní částí poděkování bylo divadelní představení Dobrý proti severáku. Romantická tragikomedie je adaptací rakouského románu v e-mailech,
který vyšel v roce 2006 a okamžitě se stal knižním
bestsellerem. V hlavní rolích se představili Anna
Fixová a Daniel Bambas. Výborné herecké výkony,
smích diváků a dlouhý potlesk. To bylo nedílnou
součástí divadelního zážitku.
Děkujeme kolegyním a kolegům, že jsme dosáhli
tak dobrého loňského výsledku a jsme rádi, že jsme
svoje díky mohli vyjádřit nejen finančně, ale také
touto formou.
PhDr. Jana Křemenská
vedoucí oddělení Human Resources

Trutnov - město elektrotechniky

Rok 1993 byl rokem, kdy vznikla Česká republika
a rokem kdy po revolučním listopadu 1989 vznikala řada nových firem. V Trutnově se leden onoho
roku stal počátkem nové éry elektrotechnického
průmyslu. Jejím startem se stala úspěšná privatizace tehdejšího koncernového podniku ZPA Trutnov,
který v oboru, nejdříve pod názvem Křižík, působil
už od konce druhé světové války. Bylo symbolické,
že jím byly využívány a postupně modernizovány
tovární objekty v areálu bývalé textilky. V době
privatizace ZPA byl textilní průmysl ve městě
a na Trutnovsku klíčový a zaměstnával zhruba
8000 lidí. Trutnov byl tehdy „městem textilu“.
Útlum tohoto tradičního průmyslového odvětví
a především mimořádně úspěšný rozvoj elektrotechniky po roce 1993 změnily Trutnov během 25
let na „město elektrotechniky“. Z původní jedné
společnosti zde dnes v tomto oboru rozvíjí mimořádně úspěšně svoji činnost osm firem, jež jsou
součástí významných globálních skupin. V součtu
zaměstnávají přes 4,5 tisíce lidí a dosahují ročního
obratu zhruba 13 mld. korun. Mix elektrotechnických výrobků, technologií a obchodních značek

podnikajících v Trutnově je unikátní a nemá jistě
v Česku obdoby. O úspěšnosti trutnovských firem
a závodů vyrábějících a v řadě z nich také vyvíjejících pod značkami ABB, Continental, EZconn,
mdexx, PEPPERL+FUCHS, SIEMENS, TE Connectivity a ZPA Smart Energy svědčí jimi uskutečněné i nově plánované investice do výrobních
areálů a technologií. To, že firmy předpokládají
do roku 2020 další výrazný růst počtu zaměstnanců a obratu je potvrzením toho, jak silné manažerské, technické a výrobní týmy se podařilo ve
všech společnostech vybudovat.
Ing. Petr Přívratský
člen představenstva ZPA Smart Energy

ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821, 541 01 Trutnov
e-mail: zpa@zpa.cz
tel.: +420 499 907 111, fax.: +420 499 907 497
www.zpa.cz
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AREÁL

Když nájemce uspěje,
Bojiště má šanci na modernizaci
Areálu na Bojišti se s nástupem nového nájemce Romana Dorňáka zablýsklo na lepší časy. Pokud totiž přírodní
kulturní středisko z hlediska využití povstane z popela jako Fénix, město do něj hodlá investovat řádově miliony korun. Potvrdil to starosta Ivan Adamec.
REDAKCE, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Nové lavičky, opravy oplocení, a hlavně rekonstrukce sociálních zařízení i odkanalizování prostoru. To jsou nejbolavější místa, do kterých je
potřeba nasypat finance. Odhady nákladů se po-

hybují zhruba kolem osmi až deseti milionů korun. Bývalý nájemce Michal Syrovátko obstarával
v areálu údržbu zeleně. „Většina peněz, které město inkasovalo na nájmu, se z tohoto pohledu vrátila
na Bojiště zpátky. Potom, když nájemní smlouva
skončila, se do údržby pustili zaměstnanci Lesů

a parků Trutnova. Za poslední rok tam odvedli
velký kus práce,“ říká trutnovský místostarosta
Tomáš Hendrych.
Pokud se novému nájemci podaří uskutečnit velkolepé plány, může se areál stát dějištěm různých
hudebních přehlídek a dalších aktivit. Nepůjde
tedy pouze o jeden či dva velké festivaly za rok.
Naskýtá se tedy otázka, zda je na takový nárůst lidí
lokalita připravena a zda má dostatečné zázemí.
Územní plán Trutnova počítá na Bojišti s komerční i bytovou výstavbou. Průmyslová zóna, která je
navržena v sousedství přírodního areálu na ploše
více než šest hektarů, počítá s drobnou výrobou
a sklady. „Zatím část této uvažované plochy využívá pouze Česká pošta,“ podotýká místostarosta
Hendrych.
„Nikdo neumí odhadnout, zda projeví o další
území nějaký investor zájem za rok nebo třeba za
dvacet let. Aktuálně o žádných záměrech nevíme,“
konstatuje Hendrych. Totéž se podle něj týká i by-

tové výstavby deklarované v územní studii Bojiště,
kterou navrhl architektonický ateliér Tenet. Počítá s možností výstavby více než třiceti rodinných
domků a další občanskou vybaveností a určuje
podmínky, za kterých by k realizaci mohlo dojít.
Pozemky v sousedství areálu Trutnovu nepatří,
vlastníci jsou tam různí. Pořadatelé festivalů proto
právě s nimi jednají například o možnosti umístění
stanového městečka.
„Územní plán pouze určuje, co je v daném území
možné. Stejně tak jako v případě průmyslové zóny
ani zde se v současné době žádná výstavba neplánuje. To však neznamená, že za půl roku nemůže
být vše jinak,“ říká místostarosta Hendrych. Výstavba rodinných domků na Bojišti se rozvíjí velmi
zvolna. Za čerpací stanicí u hřbitova už několik
domů vyrostlo a další se tam plánují. „Nevím, proč
by lidem mělo vadit, že si staví dům v blízkosti
areálu. Někdo bydlí třeba někde u nádraží, jiný
u hlučné komunikace. To je každého věc, kde se
rozhodne žít,“ uzavírá.

KOMENTÁŘ

Tečka za „fotrem“
festivalů, zřejmě definitivní
Jestli něco rozbilo mnohaletou událost, která Trutnov proslavila nejen v republice, ale také v zahraničí, tak to
byly narušené mezilidské vztahy. Open Air Trutnov Festival byl v posledních ročnících přejmenovaný na Trutnoff
Open Air Festival. Zlomyslná koncovka off za názvem města, tedy ve volném překladu vypnuto, zlepšení situace
moc nenahrála. Ale to je spíše maličkost. Každopádně dlouholeté žabomyší osobní spory, antipatie a vykopaná
válečná sekera s městem, nemohla vést k žádné smysluplné budoucnosti.
HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

I když Martin Věchet, organizátor a zakladatel
tohoto známého festivalu, v minulých letech pravidelně upozorňoval, že by mohlo jít o poslední
ročník s důrazem na to, že mu město hází klacky
pod nohy, nakonec se vždy festival konal. Teprve
v roce 2016 bylo ohlášeno, že nebude a taky nebyl.
A nebude ani letos a je pravděpodobné, že nebude
už nikdy. Aspoň v areálu Na Bojišti. „Budoucnost
Bojiště je pro náš festival nejistá. Pozemky v bezprostřední blízkosti areálu jsou určeny ke komerčnímu využití nebo k bydlení. Náš festival tam tedy
nemá perspektivu do budoucna,“ tvrdí Věchet.
Podle nového nájemce Bojiště Michala Dorňáka
jsou sice stavební pozemky nabízeny k prodeji,
ale nebudou prodány hned. „Myslím si, že lze pořád na Bojišti něco pořádat. Je třeba komunikovat
s městem i s případnými majiteli okolních pozemků, aby nedocházelo ke zbytečným třenicím,“ řekl
nájemce Bojiště. Ještě předtím, než začal areál spravovat, město prostřednictvím vedoucího odboru
majetku města Radka Hojného oznámilo, že konec
předchozí nájemní smlouvy, která vypršela v závěru roku 2016, by neměl mít žádný vliv na konání ani jednoho z festivalů. Měl na myslí Trutnoff
Open Air i Obscene Extreme.
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„Zájemci o pořádání festivalu by měli uzavřít
s novým nájemcem, případně s městem, pokud
nájemce nebude vybrán, nájemní smlouvu. Na základě jejího uzavření budou mít pořadatelé festivalů zajištěno poskytnutí prostoru pro tyto účely,“
upozornil tehdy Hojný. To se však nestalo, tradiční
festivalová nit byla přetržena a už nenavázána. To,
že letos festival skutečně nebude potvrdil nový nájemce Bojiště Dorňák.
V našem rozhovoru oznámil, že Martin Věchet
festival Na Bojišti dělat nechce. „I když jsme se ho
snažili přesvědčit, aby si to rozmyslel, festival letos
určitě nebude,“ poznamenal. Věchet naznačil, že
má asi patnáct nabídek z různých koutů republiky,
kde by mohl festival pořádat. Nechtěl být ale konkrétní. „Pět destinací je opravdu zajímavých, kde
se nám areál a přístup líbí,“ podotkl tajemně.
Zdá se tedy, že Trutnoff Open Air Festival Na
Bojišti, který se tam řadu let konal, je definitivně
uzavřenou minulostí. Samozřejmě, pokud Věchet
najde nový prostor někde jinde a festival uspořádá,
už nebude mít spojitost z Trutnovem. Prostě „fotr“
festivalů, jak se tomuto podniku říkalo, sice nejen
ve městě, ale i v celé zemi, zanechal nesmazatelnou
stopu, ale je více než pravděpodobně, že se už odebral do kulturního důchodu.

VZPOMÍNKA
ROZHOVOR

Rekordní festivalová
fotografie

HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: JIŘÍ JAHODA

Byl originální. Šel si svou vlastní cestou. Nesnažil
se jít v proudu v Trutnově tolik vzývané a téměř
posvátné krajinářské fotografie. Jirka Jahoda, který
nečekaně 14. května odešel z tohoto světa v nedožitých sedmdesáti letech, má za sebou řadu nezapomenutelných snímků a také jeden ultra zářez,
který mu už nikdo neodpáře.
V roce 2008 totiž na trutnovském Open Air Festivalu Na Bojišti vytvořil skupinový snímek a padl rekord. „Zorganizoval jsem tenkrát vytvoření skupinové fotografie, na které se shromáždilo 3995 lidí.
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Mám k tomu Certifikát o utvoření českého rekordu
za skupinovou fotografii s největším počtem lidí
od pelhřimovské agentury Dobrý den,“ řekl nám
v rozhovoru pro Trutnovinky. Vyskytl se sice problém s počítáním lidí na snímku, ale překážka to
nebyla. „Udělal jsem obrovskou fotografii, odvezli
si ji, dělali křížky a spočítali lidi.“
Rekord byl překonán. „Ten původní byl 650 lidí
z jednoho městečka,“ prozradil Jahoda. Hvězdou
snímku byl prezident Václav Havel. Po jeho pravici
sedí František Stárek, zvaný Čuňas, spoluzakladatel
festivalové tradice, a v čele davu stojí undergroundový guru Ivan Martin Jirous, řečený Magor.

PŘÍBĚH
ROZHOVOR

Strýc Václav poslouchal hudební
lavinu z blízké rozptylové loučky
Nebyl to v pravém slova smyslu strýc. Žil v Trutnově, byl to švagr mé přítelkyně a manžel její sestry. Především to ale byla figura monumentální, ani ne tak svojí téměř stopadesátikilovou tělesností, jako spíše poněkud
svéráznou náturou. Byl to znalec antické literatury, milovník Françoise Villona, jehož Poslední závěť znal skoro
celou zpaměti, labužník francouzského jazyka, posluchač Elly Fitzgeraldové i Edith Piaf a alkoholik se sklonem
především k rumu.
HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: ARCHIV VÁCLAVA PROFTA

Co má strýc Václav vlastně společného s hudebním varem v lokalitě Na Bojišti? Když se blížila
nějaká produkce, která se rozléhala až na Horní
Předměstí, kde Václav svého času žil, už poněkud
znervózněl, pil rum a trochu naříkal nad tím, že
nemůže spát normálně a už vůbec ne, když se do
jeho panelového domu řadu hodin opírá hlasitá
muzika. Zvláště nesnášel pekelně rychlou hudbu
punkových kapel, to opravdu zuřil a bylo dobré jít
mu z cesty.
Když zazněly od Bojiště první zvuky, Václav stál
jako obří socha v okně v šestém patře domu, na
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hlavě mokrý ručník, neb ruku v ruce s „bramborovým koňakem“ bojoval se strašidelnou kocovinou,
hrozil pěstí ku epicentru randálu a hromově hřímal:
„Jděte se vysrat, kohouti!“ To se s neúprosnou pravidelností opakovalo po celou dobu punkového
reje, zatímco jeho žena Jana ho čas od času napomenula a odrazovala ho od stále většího množství
vulgarit, které vypouštěl z okna domu.
Václav ale nebyl ortodoxní odpůrce veškerého
hudebního konání Na Bojišti. Přestože se patrně
nezúčastnil ani jednou tamního východočeského
Woodstocku, když začal, Václav střídavě otevíral
a zavíral okno, podle toho, co mu padlo nebo naopak nepadlo do noty. „To je heroické,“ komentoval

muziku, při níž si spokojeně podupával o podlahu
garsoniéry. „Ti by se měli jít oběsit,“ zavíral nasupeně okno při muzice, která mu na dálku hnula žlučí.
Jednou, při takovém malém domácím sezení, se mi
strýc Václav přiznal, že při jednom ročníku festivalu, prošel, aniž chtěl být viděn některým ze známých, kolem Bojiště, když byl festival právě v nejlepším. „Tenkrát jsem zase zrovna hlídal Trutnov,“
říkal Václav putování po městě v těžké kocovině,
kdy doma nemohl zahmouřit oko a bylo mu zle.
„Chvíli jsem tam postál a musím přiznat, že jsem
poslouchal. Udělalo se mi hned líp a už jsem se těšil na ráno, jak si na autobusáku koupím ve stánku
placatku rumu, abych se trochu srovnal,“vzpomínal
Václav, už opět rozjařen ohnivou vodou. Do pološera probouzejícího se města pak vpálil něco málo
z Artura Rimbauda a kráčel do svého příbytku uložit se ke spánku po bok své chápající ženy.
V době, kdy ho jeho vážně nemocná žena - je to už
patnáct let - navždy opustila, odešel krátce po její

smrti na věčnost i Václav. Zcela se během tří měsíců
utopil v rumu. Když obřadník jeho popel na hřbitově v Trutnově rozptyloval na pažit loučky, pozůstalí se museli spiklenecky usmívat. Není divu, v tu
chvíli to totiž na blízkém Bojišti při slovech prach
si a v prach se obrátíš pěkně nahlas rozbalila první
punková kapela. Viděl jsem jen na chvíli, jak se Václavův popel jemně zatetelil v letním oparu, k Bojišti
stočil, aby se na okamžik v prostoru zastavil a pak
neslyšně stulil do rozptylové loučky.
Vždy, když na srpen připadají Václavovy narozeniny, jdu koupit placatku rumu, zamířím na hřbitov,
upiju na strýcovu památku a zbytek pohltí Václav
přebývající tam někde v trutnovské zemi. Tenkrát
jsem nebožtíkovi řekl: „Tak, Václave, za chvíli to
opět Na Bojišti vypukne. Tak to nějak přečkej, buď
tolerantní a shovívavý. I když se zrovna nebudeš
radovat, přej radost těm, kteří budou vesele křepčit
při hudbobraní.“ Strýc, který si mlsně pochutnával
na rumu, upozornil, že si za dobu, co se vypravil na
věčnost, docela zvykl. Teď už ale bude mít naprostý
klid, proslulý festival se letos konat nebude.

ŘIDIČI - POZOR!
VAŠE BUDOUCNOST ZAČÍNÁ ZDE!

www.inexspedition.cz

telefon: 773 760 760

TANEČNÍ SOUTĚŽ

Trutnov Open
poprvé v Uffu
Mezinárodní soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích Trutnov Open se po roční odmlce opět uskuteční v našem městě. Účastníci šestnáctého ročníku se však nepředstaví jako
v předchozích letech na parketu v hale ZŠ Komenského, nýbrž poprvé se jedna z nejhezčích soutěží
v republice bude odehrávat ve Společenském centru
Uffo. A pořadatelé z Bene Dance Art Teamu Trutnov
chystají akci pojmout jako velkou společenskou událost - v sobotu 23. června.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Loňskou absenci české taneční špičky pod Krkonošemi způsobil generální sekretář tanečního svazu
a akce musela být z organizačních důvodů zrušena. Nevyšel pak ani náhradní termín. „Tentokrát
jsme si to ale už všechno pohlídali a můžeme v naší
soutěži pokračovat,“ usmál se hlavní organizátor
a předseda BDAT Walter Elschek. Zatímco však tradiční červnový termín zůstal zachovaný, došlo na
změnu místa.
Myšlenka uspořádat taneční soutěž v Uffu, které se
tomu svým reprezentativním prostředím, doslova
nabízí, vězela v hlavě trutnovského tanečního mistra už pár let. Probíral ji i s ředitelem Uffa Liborem
Kasíkem. Ale byl tu problém - taneční parket. Konkrétně kování od manipulačního výtahu, kterým se
stěhuje rozebíratelné hlediště do podzemních skladů. „Takovýto parket by ohrožoval zdraví profesionálních tanečníků,“ podotkl Elschek.
Začátkem letošního roku se však ředitel taneční soutěže a šéf stánku trutnovské kultury opět sešli, aby
zkusili najít řešení. A nakonec ho našli. „Sál v Uffu
bude poprvé postavený úplně jinak, než jak jsou na
něj lidé zvyklí z plesů,“ prozradil Walter Elschek
originální řešení. To bude spočívat v tom, že prostor na tancování bude o devadesát stupňů otočený
doleva či doprava. „Vyhneme se tak tomu kování,
na jehož hranici budou postavené stoly,“ vysvětlil
uznávaný taneční trenér a porotce s tím, že to z pohledu trutnovského diváka bude určitě zajímavé.
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A ten jistě ocení i změnu formátu soutěže, především večerního programu, který bude probíhat jako
společenská akce pro všechny fanoušky tancování.
Chybět v Trutnově nebudou ani zajímaví a známí
hosté z řad osobností tanečního světa, které jste například mohli vidět ve Star Dance. V porotě budou
sedět i několikanásobní mistři světa.
Samotný program soutěže, kde dvě stovky párů
budou ve standardní části tancovat waltz, vídeňský valčík, slow foxtrot, quick step, tango a v latinsko-americké sekci to rozjedou na sambu, cha-chu,
rumbu, paso doble a jive, bude rozdělen do tří bloků. V tom prvním od 8 do 13 hodin proběhnou soutěže dětí, juniorů a začínajících tanečníků. Ve druhé
části od 13 do 19 hodin bude parket patřit dospělým. Ve 20 hodin bude zahájen hlavní společenský
večerní program plný tance, doplněný o semifinále
a finále nejlepších tanečníků z 16. ročníku Trutnov
Open. „Zatancovat si budou moci i diváci přítomní
v sále,“ potvrdil Walter Elschek.
Z oddílu BDAT se v Uffu představí všichni jeho
členové, jelikož v průběhu večera vystoupí i dětské
a juniorské skupiny. „Budeme se snažit, aby se nám
to povedlo, protože i my budeme v novém prostředí. Hlavně chceme, aby se to lidem líbilo, byli nadšení, zatancovali si, pobavili se a měli v Trutnově
zase možnost vidět velice kvalitní soutěž v tanečním
sportu, navíc v tak hezkém prostředí,“ řekl na závěr
Elschek. Více informací na www.trutnovopen.cz

SPORTOVIŠTĚ
ROZHOVOR

Tenisté se stydět nemusí
Tenis neboli bílý sport či také sport gentlemanů. I Trutnov má své oranžové místo na mapě, kde hrají prim rychlé
servisy, tvrdé returny, čopované bekhendy, chytré loby či nečekané kraťasy. Místo, kde rozhoduje bojovnost, ale
i vynalézavost hráčů, jak vyzrát nad tím druhým na opačné straně dvorce. Trutnovský tenisový areál se nachází
na břehu řeky Úpy, usazený do komplexu sportovišť v ulici Na Lukách. A kdo v poslední době občas prošel kolem,
zjistil, že vzkvétá.
MICHAL BOGÁŇ, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

„Pokud budeme brát areál ve srovnatelně velkých
městech, tak se teď opravdu nemáme za co stydět.
Naopak, kdokoliv k nám přijede na turnaj, tak si to
spíše pochvaluje a líbí se mu to,“ říká místní trenér
a jeden z nejúspěšnějších hráčů v historii oddílu Libor Davídek. Zdeněk Hynek, jenž se stará o sportovní chod klubu a trénuje menší děti, přitakává.
„Zázemí se tady vylepšilo perfektním způsobem.“
Při pohledu do historie však zjistíme, že zrovna
tenisté tady nikdy neměli na růžích ustláno a s pověstí buržoazního sportu byli spíše trnem v oku.
O kurtech na místě současného areálu se zmínka
v kronice dlouholetého předsedy oddílu Vladimíra Kopeckého objevila po válce v roce 1945. Kurty
byly zcela zničené, zarostlé trávou, neboť sloužily
jako skladiště válečného materiálu. Nicméně, již o
pár měsíců později došlo k založení tenisového oddílu SK Trutnov a díky nadšení všech členů se kurty poměrně rychle opravily. Takže v červnu 1946
se začalo hrát, prozatím na čtyřech dvorcích. „Ty
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ale tehdy ještě byly orientované jinak, otočené o 90
stupňů, jako kdybyste dnes hráli proti koupališti a
atletickému stadionu,“ poukazuje Vladimír Kopecký na zajímavost, která zmizela na přelomu 50. a
60. let, kdy se kurty natočily do současného směru.
Za jeho éry se pak povedlo v osmdesátých letech
postavit nafukovací halu na Nivách, ale především rozšířit areál (v místech, kde bylo koupaliště)
o dva horní kurty. „Všechno se dělalo ručně, žádná
mechanizace, žádná firma, jen brigády. Myslím, že
nám to trvalo dvě sezony,“ vzpomíná Zdeněk Hynek na zásadní zlom v historii klubu. Díky tomu se
Trutnov v té době mohl přiřadit mezi větší areály
a začít pořádat více turnajů. „Dnes si nikdo nedovede představit, jak těžké to bylo za totáče vyjednat, když všichni byli proti,“ vypravuje Vladimír
Kopecký. Mezi oddíly probíhaly menší i větší existenční boje. Dříve například zadní kurt sloužil
i jako kluziště s mantinely, což se podepisovalo
na jeho stavu. A dokonce se uvažovalo o úplném
zrušení zadních kurtů, místo kterých by vzniklo
doskočiště pro letní skokanský můstek.

SLOUPEK TENISTY

Hráči však v Trutnově vyrůstali dobří, o čemž svědčí i působení v národní tenisové lize, druhé nejvyšší
soutěži, kam se třikrát povedlo postoupit. Na zdejších kurtech se představili i významní čeští tenisté.
Na turnaj sem třeba přijela z pozice desáté hráčky
světa Regina Maršíková! A jako starší žákyně tady
nastupovala k zápasům Lucie Hradecká. K deblu
prý vždycky spojovala síly s místní Luckou Hynkovou, dcerou Zdeňka Hynka, který měl pak ještě dceru Petru. Ta patřila do první patnáctky v republice.
Jak však plynul čas a věci procházely modernizací,
tak v areálu tenistů jako by ten čas zamrzl. „Od chvíle, kdy jsem byl malý, s tenisem jsem začínal v deseti letech, se tu v podstatě nic nezměnilo,“ potvrzuje
Libor Davídek, kterého hráčská kariéra zavála i na
pět let do Německa. Jako člen klubu to dlouho pozoroval i nedávný předseda Josef Křepinský. „V oddíle bylo několik nadšenců, kteří formou sponzorských darů pomohli zrealizovat třeba zavlažování
nebo stavbu tréninkové zdi, na větší akce jsme však
neměli peníze. Snažili jsme se proto ve spolupráci
s městem získat nějaké dotace, ale to se nám také
nedařilo,“ přibližuje situaci. Prozíravým řešením se
nakonec ukázal návrh města, že areál převede pod
sebe a při dodržování určitých pravidel a podmínek
(hlavně práce s mládeží a vedení dětí k pohybu) pomůže oddílu Lokomotivy s jeho přestavbou.

Od 1. ledna 2016 tak patří tenisový areál pod správu sportovišť města Mebys a investovalo se do něj
více než pět milionů korun. „Věci dostaly výrazný
spád. To, co vlastně předchozí členové budovali
desítky let a strávili na tom desítky tisíc brigádnických hodin, se teď podařilo zlepšit během jednoho
dvou let,“ má bývalý předseda Křepinský radost
z toho, jak se areál začal proměňovat. Opravily se
kurty, ploty, celé zázemí, kompletní rekonstrukcí
prošla budova, která získala novou terasu s moderní
prosklenou stěnou… Jako obrovskou pomoc berou
v oddíle, že město loni na podzim pořídilo nafukovací halu. Bez ní tady totiž hrozilo, že by děti ne-

Michal Baťka
předseda oddílu a hráč A-týmu Lokomotivy
„Je to více než 30 let, co jsem začal s prvními
tenisovými krůčky. Pamatuji si to, jako by to
bylo nedávno - s vypůjčenou dřevěnou raketou,
u odrazové zdi v zadní části tenisového areálu
v Trutnově. Není těžké si vybavit jeho tehdejší podobu. Za přispění vedení, správců a členů
oddílu tenisu se postupem času areál pomalu
začínal měnit. Proběhla dostavba dvou kurtů,
investovalo se v interiéru klubovny, sociálního
zázemí a okolí kurtů, avšak největší investice
proběhly až po převzetí sportoviště společností
Mebys. Za všechny příznivce si dovolím poděkovat a věřím, že rozvoj areálu bude i v příštích
letech pokračovat. Trutnovští tenisté si to jistě
zaslouží.“
mohly trénovat v takové míře, jaké mohly. „Hala
předtím patřila soukromníkovi a byly s tím problémy,“ je rád za změnu trenér Davídek.
Co se týká samotných kurtů, kterých napočítáme
v areálu sedm, jsou také v lepším stavu, než když si
je oddíl dělal brigádnicky. Před sezonou se na přípravu najímá firma. „Dříve to fungovalo tak, že jedna skupina udělala jeden kurt, další skupina další.
Každý si to přitom dělal po svém a byly v nich rozdíly,“ vykládá Zdeněk Hynek, že v současné době
je kvalita hřišť dobrá. „Je to takový standard, zase
bych to ale úplně nevychvaloval do nebes,“ usměje
se Libor Davídek a dodává, že kurtům je potřeba se
trošku věnovat i v průběhu roku, což možná někdy
vázne. „Ale když posloucháte hráče, tak ti si stejně
stěžují všude. A je jasné, že Trutnov ani nemůžeme
srovnávat třeba se Štvanicí, že?“
Na závěr tak lze konstatovat, že přestože do tenisového areálu při náborech nových členů asi nikdy
nebudou proudit takové davy dětí, jako například
na vedle sousedící atletický stadion, oddíl dokáže
těm, co se v Lokomotivě rozhodnou pro start své
tenisové dráhy, poskytnou velmi solidní zázemí.
A to by se mělo dál zlepšovat, mluví se třeba o výstavbě dalších dvou kurtů. A že se daří vychovávat
nové naděje, je momentálně hezky vidět na struktuře členské základny, která se výrazně omladila
a převážnou část klubu tvoří děti a náctiletí sportovci. Na příkladech sourozenců Tomáše a Simony
Křepinských, Martina Fialy nebo Elišky Hrabalové
je zároveň vidět, že i z Trutnova se dá probojovat na
vyšší pozice v žebříčcích.
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OSOBNOST
ROZHOVOR

Tenisový
velikán
Pojďme se vrátit z dnešní doby trochu do minulosti.
Dnes všichni tenisté včetně rekreačních hráčů mají
několik raket, velký výběr tenisových míčů a vybavení
bývá mnohdy lepší než samotná úroveň hry. Na skok
se podívejme do doby, kdy se pro dřevěné rakety
Dunlop nebo Slazenger muselo jezdit jedině do Pragosportu na Václavském náměstí, kdy jediné solidní
balony byly míče značky Optimit v papírové krabici po
šesti kusech a tenisti po kurtech běhali v legendárních „platfuskách“, vyráběných v Gumárnách Púchov.
MICHAL BOGÁŇ
FOTO: ARCHIV VLADIMÍRA KOPECKÉHO

Byla to také doba tenisových fanatiků, kteří po práci
utíkali na tenisové kurty a trénovali s dětmi zadarmo jen pro ten pocit, že tu krásnou hru naučí opět
dalšího kluka či holku, a tak tu obrovskou lásku
k tenisu předají dál. Mnohdy se potýkali s velkými
potížemi v zaměstnání, protože například sebemenší funkce v ROH nebo KSČ byla hodnocena mnohem víc než láska k bílému „buržoaznímu“ sportu.
Takový je i příběh MUDr. Vladimíra Kopeckého,
pro něhož se stal tenis životním posláním. Začal
s ním už v 50. letech ve svém rodném Jičíně a tenis
se stal okamžitě jeho vášní.
To, o čem ale budeme povídat, je spojeno s jeho příchodem po studiích do Trutnova, kde se v roce 1966
velmi aktivně zapojil do chodu tenisového oddílu TJ
Lokomotiva Trutnov. V letech 1966 až 1968 byl jejím
nejlepším hráčem a od roku 1970 předsedou oddílu,
kterým byl dlouhých 30 let.
Z pohledu dnešní doby nelze ani pořádně pochopit,
jaká protivenství a jaké boje musel doktor Kopecký jako předseda oddílu a zapřisáhlý antikomunista svádět v době normalizace s vedením města či
tělovýchovné jednoty. Přesto se mu dařilo udržet
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oddíl na výborné úrovni, postavit dva nové kurty
a dokonce začátkem 80. let postavit nafukovací halu
s podporou a pomocí několika dalších nadšenců
a stovek brigádnických hodin.
V 60. a 70. letech organizoval celostátní turnaj O pohár Krkonoš, který svou úrovní patřil mezi dva
nejlepší turnaje východních Čech. Mezi jeho vítězi
najdeme i tehdejší hráče první desítky ještě československého žebříčku (Kurz, Melka, Krásný, Granát, Maršíková, Šimáňová - Sedláčková). To bylo
hlavně umožněno tím, že kromě té nejužší špičky

hráči nemohli cestovat na turnaje v zahraničí. Od
roku 1971 se začal systematicky věnovat práci
s mládeží. V letech 1971 až 1998 uspořádal sedm
tenisových škol, jimiž prošlo přes 1000 dětí. Dělal
osobní nábory ve školách, kde žákům vyprávěl
o krásách i náročnosti tohoto sportu. S pomocí
mladých dobrovolníků vedl tréninky několikrát
týdně a i v zimě chodil s dětmi do tělocvičny,
protože tenisové haly tehdy byly jen v pár městech po republice. Z těchto tenisových škol tak
trutnovský oddíl získal za 30 let téměř 300 registrovaných hráčů a Loko Trutnov mívala stabilně
8 až 10 družstev ve všech věkových kategoriích.
Z oddílu, který hrával maximálně krajské soutěže, se stal klub s druholigovými ambicemi.
Z těchto tenisových škol vzešlo mnoho hráčů divizní a krajské úrovně, ale i několik vynikajících
tenistů, kterým se tenis a trénování staly profesí.
Například prvoligový hráč Milan Martinec, pozdější trenér 26. hráčky WTA Karolíny Schmiedlové nebo 36. hráče ATP Karola Becka a šéftrenér
Národního tenisového centra v Bratislavě, nebo
Libor Davídek vítěz Pardubické juniorky z roku
1986 a samozřejmě mnoho dalších. Z těch 1000
dětí se ale naučila tenis většina tak, že si jej zahraje někdy o dovolené jen tak pro radost a třeba
pak jejich děti opět začaly hrát tenis, a tak se ten
tenisový strom rozvětvuje dál a dál.
Všechny tyto výsledky byly založeny na tisících
a tisících hodinách trénování, organizační práce
a hraní s dětmi zcela zadarmo. Jeho krédem bylo,
že jako lékař by přeci nemohl za to chtít žádné
peníze. Šlo mu hlavně o zlepšování jednotlivých
hráčů a především o to, aby láska k tenisu se předávala dál a dál. V neposlední řadě byl pevně
přesvědčen, že i když z těchto dětí nevyrostou

Kodeš, Lendl či Navrátilová, vyrostou z nich slušní,
inteligentní, cílevědomí a pracovití lidé s krásným koníčkem na celý život. A mnozí z nich se pravidelně či
občas vracejí, navštívit, popovídat o tenise i o životě,
popřát k narozeninám.
Možná se ptáte, proč jsme článek nazvali Tenisový velikán. Nevyhrál žádný Grand Slam ani nebyl
světovou jedničkou. Ale díky takovým, v dobrém
smyslu slova tenisovým fanatikům, kterých bylo ve
spoustě oddílů po celé republice mnoho, se dařilo i
v dobách normalizace udržet tenis na dobré úrovni
mezi nejoblíbenějšími sporty a český tenis byl a stále
patří ke světové špičce.
Umět předat tu vášeň k tenisu, naučit děti sport na
celý život, ať už budou vyhrávat velké turnaje nebo
si jen hezky zahrají o víkendu nebo o dovolené, to
je přeci také něco mimořádného. Vladimír Kopecký byl takovým tenisovým zahradníkem, kterému
se podařilo za čtyřicet let trénování dětí vypěstovat
něco mimořádného a krásného. Proto tedy Tenisový
velikán.

Do Centra spokojeného stáří Alzheimer Care
ve Svobodě nad Úpou

HLEDÁME PRACOVNÍKY
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH/
PEČOVATELE
Máme pro Vás zajímavou pracovní
nabídku na HPP! Nabízíme mzdu
ve výši až 18 194 Kč + příplatky
dle Zákoníku práce (víkendy, noční směny,
svátky, přesčasy, rizikové příplatky).
Přivítáme Vaši pomoc i na DPP.
V případě zájmu o pracovní nabídku nás kontaktujte
na telefonním čísle 773 751 015
nebo e-mailu na adrese p.andelova@llb.cz.

PŘIDEJTE SE K NÁM A POJĎTE
S NÁMI POMÁHAT!
www.alzheimercare.cz

PROMĚNY TRUTNOVA

Hostinec
v Nových Dvorech
ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Na pohlednici z roku 1925 ze sbírky pana Pavla Janaty je zachycen
již dávno zaniklý hostinec U Zahradní besídky (Zur Gartenlaube), který své služby nabízel v centru Nových Dvorů, místní části
Trutnova. Hostinec sídlil v domě čp. 32 na strategické křižovatce
cest do Dolního Starého Města, Horního Starého Města a Trutnova. V roce 1898 jej provozoval Franz Augst, na počátku 20. století
Johann Pauer a od roku 1910 již Konrád Kamitz, což platilo ještě
v roce 1932. Právě za K. Kamitze zažil hostinec velký rozkvět, když
k němu byl v průběhu 20. let přistavěn nejen taneční sál, ale i veranda. Po druhé světové válce již toto restaurační zařízení nebylo
v provozu a v 50. letech došlo k demolici celého objektu. Dnes je
na jeho místě později vybudované vyústění Poříčské ulice do Hornoměstské ulice.
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Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Sklenice ze zaniklé
restaurace
Schützenhaus
VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

Málokdo již dnes ví, že v místech nynějšího areálu Na Bojišti stávala od konce 19. století do konce druhé světové války známá restaurace Schützenhaus (Střelnice), zničená výbuchem v květnu 1945.
Ve sbírce trutnovského muzea se dochovalo několik památek
na tento oblíbený výletní hostinec. Snímek představuje žebrovanou
sklenici s uchem o objemu 0,3 l, vyrobenou z čirého skla, s leptaným nápisem Schützenhaus Trautenau u horního okraje. Muzeum
získalo tento předmět do sbírky v roce 2003.
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PROGRAM
ROZHOVOR

KINO VESMÍR PROMÍTÁ:
1, 2. a 3. 6. 17.00 Neuvěřitelný příběh
o obrovské hrušce
1. 6. 19.30 Solo: A Star Wars Story
2. a 3. 6. 19.30 Měsíc Jupitera
4. 6. 19.30 Tiché místo
5. a 6. 6. 19.30 Foxtrot
7. 6. 19.30 Bratři Lumiérové
8. a 9. 6. 17.00 Backstage
8. a 9. 6. 19.30 Dámský klub
10. 6. 16.30 Solo: A Star Wars Story (3D)
10. 6. 19.30 Delirium
11. a 12. 6. 19.30 Ghost Stories
13. 6. 19.30 Pod jedním stromem
14. 6. 19.30 Human Flow
15. a 16. 6. 17.00 Já, Simon
15. a 16. 6. 19.30 Escobar
17. 6. 17.00 Příšerky z vesmíru
17. 6. 19.30 Profesoři zločinu
18. a 19. 6. 19.30 Neznámý voják

Z filmu: Solo: A Star Wars Story

20. 6. 19.30
21. 6. 19.30
Z22.
filmu:
Čertoviny
a 23.
6. 17.00
22. a 23. 6. 19.30
24. 6. 17.00
24. 6. 19.30
25. 6. 19.30
26. 6. 19.30
27. 6. 19.30
28. 6. 19.30
29. a 30. 6. 17.00
29. a 30. 6.

19.30

Máš ji!
Manifesto
Jurský svět: Zánik říše
Debbie a její parťačky
Jurský svět: Zánik říše (3D)
Neznámý voják
Bohu žel
Teambuilding
Jsem božská
Ženou z boží vůle
Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Eva
Sicario 2: Soldado

V Lékárně Na Horské,
Horská 64, Trutnov
Po–Pá 7:30–18:00, So 8:00–12:00

Bezplatné DERMOKOSMETICKÉ
poradenství v lékárně Dr.Max

2L5EV%A
S na znaibčkriau
Equil

V lékárně v Albertu,
Žižkova 515, Trutnov
Po–Ne 8:00–20:00 hod.

TO NEJLEPŠÍ
POD SLUNCEM

• vysoký stupeň ochrany
• garantovaná voděodolnost
• extrakt z mořské „zlaté“ řasy
Laminaria Ochroleuca
equilibria-cosmetics.cz

Sleva 25 % platí na všechny kosmetické přípravky značky Equilibria.

Exkluzivně v lékárnách
a na e-shopu drmax.cz.

