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Hokejové mistrovství světa je tady!
Rádi sázíte a tipujete sportovní výsled-
ky? Zúčastněte se tipovačky, kterou vy-
hlašují MF DNES a náchodský pivovar
Primátor a.s.
Držte českým reprezentantům palce a
tipněte správný výsledek nedělního
utkání Česko vs. Kanada.

Svůj tip na přesný výsledek pošlete do
nedělních 16 hodin na e-mailovou ad-
resu soutez@primator.cz, připište hes-
lo TIPOVAČKA.

Ze správných odpovědí budou vyloso-
váni tři výherci, kteří obdrží dárkové
balení piva Primátor.

T rutnovský „český Wo-
odstock“ nikdy neskrý-
val na čí straně stojí, s

„pravdou a láskou“ si zvolil
Václava Havla náčelníkem, zlé
jazyky by mohly podotknout,
že mu byl trochu i za „marke-
tingovéhomaskota“.
Přesto, že festival Martina Vě-

cheta mám raději, když je hravý
a dramaturgicky překvapující,
než když s patosem poslední
bašty spravedlivých táhne do
boje proti zkaženému světu,
myslím, že letošní věnování je
odvážné a velice na místě.
Už jen pro to, aby se o tom

mluvilo, aby se palčivé téma
zbavilo černobílého vidění „pří-
čin a následků“ nejkrvavější ka-
pitoly novodobých dějin lid-
stva.
Vždyť kdo by si v roce 2013

pomyslel, že to bude lehce a
populisticky zneužitelný argu-
ment číslo jedna v prezident-
ské kampani a že se moravští
sedláci budou opravdu třást o
své chalupy, k nimž přišli po
vysídlení.
Nemusíme chodit na Mora-

vu, stačí v našem kraji stále Bo-
hem opuštěné Broumovsko,
nebo okolí Dvora Králové nad
Labem, kde ve vesničkách
vedle zdevastovaných kostelů
stojí větrem a vlhkem ničené
náhrobky s německými jmény.
Nejde o zlé Němce a hodné

Čechy nebo naopak, ale o oby-
čejné lidi ve chvílích pekla, ne-
návisti či pomsty, kdy přestali
být lidmi. A je jedno, jestli
před tisícem let, v roce 1945
nebo vloni. O tom se musí mlu-
vit. V kontextu doby a bez
pseudopolitických fanglí.

PŘEDPLATNÉ 225 555 522

Zápisník
Trutnovské
věnování
je moc důležité

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

TRUTNOV Trutnovský Open Air
Music Festival nezapře své kořeny
v undergroundu a Chartě 77, ne-
boť letošní věnování „obětem krva-
vého odsunu“ po 2. světové válce
může mnohé nadzvednout ze žid-
lí. Věnováními je patriarcha zdej-
ších rockových přehlídek přezdíva-
ný Český Woodstock pověstný, v
minulosti složil hold chartistům,
Karlu Krylovi, Václavu Havlovi,
obětem plamene či Tibetu.
„Před několika lety jsme festival

věnovali siru Wintonovi, který za
druhé světové války zachránil stov-
ky židovských dětí před plynovými
komorami. Letos chcemepřipome-
nout poválečné oběti z 'druhé stra-
ny' divokého odsunu. Osudy oby-
čejných lidí, kteří semnohdy provi-

nili jen tím, že byli jiné národnos-
ti,“ uvádí Martin Věchet, zaklada-
tel jednoho z nejstarších českých
festivalů, který letos bude v areálu
Na Bojišti od 15. do 18. srpna.
Věchet připomíná, že namnoha

místech naší republiky docházelo
k poválečným vraždám, násilnos-
tem a nespravedlnostem i na ne-
vinných lidech. „Chamtivost a
msta hrály nemalou roli, stejně
jako i fakt záboru Sudet Němec-
kem, kdy byla naopak vyhnána
řada Čechů, nemluvě o Židech.“
„V Sudetech po odsunu v pod-

statě vyrostla jedna generace v ci-
zích chalupách, probouzela se v ci-
zích peřinách a jedla z cizích talí-
řů. Poválečná frustrace se dá po-
chopit, pohnutky se dají pochopit,

ale kolektivní vinu odmítáme,“ do-
plňují pořadatelé v oficiálním pro-
hlášení, publikovaném v pátek.
Trutnovský festival si po dobu

své více než dvacetileté existence
zakládá na tom, že není pouhou
hudební přehlídkou vzešlou z un-
dergroundu, ale také akcí s duchov-
nímpřesahem. To dokládají tradič-
ní ekumenické bohoslužby, tábory
indiánů, neziskové organizace i
Hare Krišna. S letošním věnová-
ním souvisí, že i festival se odehrá-
vá v bývalých Sudetech, které pová-
lečné vyhnání silně ovlivnilo.
„Trutnov se jmenoval Traute-

nau a je stejně jako zbytek Sudet
poznamenán vysídlováním, vyko-
řeněností a nezaměstnaností. Čes-
ké pohraničí bylo násilně dosídlo-

váno lidmi bez vztahu kmístu, kte-
ří většinou přicházeli jen rabovat,
drancovat a po pár letech odešli ji-
nam. Po odsunu zde téměř niko-
mu nic nepatřilo a polistopadové
restituce zde byly minimální. Sto-
py po odsunu jsou patrné dodnes i
vmyšlení, a to natolik, že v podobě
jakéhosi vymyšleného strašáka
ovlivnilo prezidentskou volbu,“
připomínáMartin Věchet.
Amá i důkaz. Na okraji Krkonoš-

ského národního parku byly Skle-
nářovice. Z prosperující obce s
více než 200 obyvateli, dvěma hos-
tinci a školou zůstaly po válce jen
zarostlé základy domů. „Dnes tu
žije ve velmi alternativních pod-
mínkách jeden člověk: pastevec se
svým stádem koz,“ dodává Věchet.
Je si vědom, že téma odsunu je

stále živé, a tak věnování jeho obě-
tem může vyvolat silné emoce.
„Chápeme pohnutky, které k odsu-
nu vedly, ale odmítáme i zažitou
pohodlnou představu o zlýchNěm-
cích a hodných Češích. O spraved-
livých gardistech s rudočernými
páskami, kteří se později stali v

řadě případů členy komunistické
StB a národních výborů. Oběti a je-
jich potomci dosud nazývají od-
sun vyhnáním,“ uvádějí pořadate-
lé v prohlášení.
Trutnovský festival také právě

zahájil na svých webových strán-
kách předprodej vstupenek na do-
bírku, a to za stejnou cenu jako po-
slední tři roky, to jest za 980 korun.
Při objednání 11 vstupenek je jed-
na zdarma. V předprodejích a na
místě pak bude jejich cena vyšší.
Stanovaní i parkování je zdarma.
„To by potom přeci nebyl Woods-
tock!“ říkají s úsměvem pořadate-
lé.
Většinu jmenprogramu stále ješ-

tě Trutnov drží pod pokličkou. V
minulých týdnech zveřejnil, že fes-
tival bude zahajovat britský blue-
sman John Mayall. Chybět nebu-
dou ani festivalové stálice Plastic
People of TheUniverse, Jiří Schmit-
zer, Petr Linhart, Čokovoko, Vlasta
Třešňák Band, Kazety, Mňága a
Žďorp, Sto zvířat nebo Majerovy
brzdové tabulky. Ondřej Bezr

s přispěním Petra Marečka

Trutnov bojující Loni pořadatelé a účinkující včetně Evy Pilarové, Johna Calea či Jiřího Lábuse podpořili vězněné ruské punkerky z Pussy Riot. Foto: Vilém Fischl

HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK) Soukro-
mý provozovatel letecké záchran-
ky DSA se dnes představí na obří
vrtulníkové showna hradeckém le-
tišti. Kromě příjemných starostí
ale aktuálně řeší i jeden nepříjem-
ný problém. Jak včera představite-
lé záchranky oznámili, podají trest-
ní oznámení a žalobu pro poškoze-
ní dobrého jména na poslance Jiří-
ho Štětinu (VV) kvůli jeho výro-
kůmvmédiích, že záchranná letec-
ká služba je předražená.
Žalobou se chce DSA domoci

omluvy a odškodnění 10 milionů
korun. Poslanec reagoval tak, že
kde nejsou odborné a věcné argu-
menty, nastupuje vyhrožování a
demagogie.

Kvůli uzavření údajně nevýhod-
né smlouvy na provoz letecké zá-
chranky policie stíhá exministra
zdravotnictví Tomáše Julínka
(ODS). Podle protikorupční policie
jsou služby dvou soukromých pro-
vozovatelů DSA a Alfa Helicopter
dvojnásobně dražší, než kdyby zá-
chrannou službu zajišťovaly státní
subjekty. Poslanec a lékař Štětina,
který dříve vedl územní středisko
záchranářů v Hradci Králové, loni
podal kvůli údajně předražené le-
tecké záchrance trestní oznámení.
Tvrdí, že na ni marně upozorňoval
politiky už v minulosti.
„To, co pan poslanec Štětina uvá-

děl v médiích, bereme z jeho strany
jako osobní mstu. Vedle žaloby na

něj podáme také trestní oznámení,
a to pravděpodobně pro podezření
ze spáchání pomluvy, ale možná i
dalších trestných činů, uvedl mluv-
čí firmy Tomáš Zdechovský. Vysou-
zené peníze by DSA podle něj věno-
vala na charitativní účely.

„Již v minulosti jsem byl označo-
ván za škůdce zdravotnictví a že
jsem urážel i poslance. Kde nejsou
argumenty odborné a věcné, nastu-
puje vyhrožování a demagogie. Na
to už jsem zvyklý více než 15 let.
Tedy s chutí do toho,“ uvedl Štětina.
Mluvčí DSA naznačil, že právníci

firmy zvažují možnost podat trestní
oznámení či žalobu také na „jednu
bezpečnostní složku“. Rozhodnou
se prý na základě vyžádaných zá-

znamů z některýchmédií. Z kontex-
tu vyplývá, že touto bezpečnostní
složkou je protikorupční policie.
Poslanec Štětina dříve mimo

jiné prohlásil, že systém je „zrůd-
ný“ v tom, že dvě soukromé firmy
mají garantováno už jenom to, že
vrtulník přistaví, a když vrtulník ne-
létá, mají 137 000 korun za den.
Podle dřívějšího vyjádření mluv-

čího firmy účtuje DSAministerstvu
zdravotnictví za přímé náklady na
letovou hodinu, které zahrnují
cenu paliva a nutné údržby, zhru-
ba 18 000 korun. Vrtulníky DSA za-
sahují v Ústeckém, Karlovarském,
Libereckém, Královéhradeckém,
Pardubickém, Zlínském a Morav-
skoslezském kraji.

„Letos chceme
připomenout poválečné
oběti z 'druhé strany'
divokého odsunu.“
Martin Věchet, zakladatel festivalu

JIČÍN (ČTK) Elektrotechnická spo-
lečnostMicrorisc včera v Jičíně ote-
vřela nové výzkumné a technolo-
gické centrum. Novou budovu
stavbaři začali budovat v lednu
2012. Náklady na stavbu dosáhly
zhruba 25 milionů korun.
Přípravu projektů na nové cent-

rum firma zahájila v roce 2008.
„Součástí projektu je i další rozšíře-
ní celého areálu o další budovu, zá-
ležet bude na dalším rozvoji fir-
my," řekla Rulfová. Po dokončení
další budovy by celkové náklady
mohly vystoupat na zhruba 40mili-
onů korun.
Společnost Microrisc, která v

roce 2012 získala ocenění Firma
roku 2012 v Královéhradeckém kra-

ji a třetí příčku Firma roku v celo-
státním finále, založili tři studenti
ČVUT v roce 1991. Jako první v
zemi začali vyrábět autoalarm s
dálkovým ovládáním chráněným
plovoucím kódem.
V roce 1999 prodali výrobní část

firmy a zaměřili se na vývoj no-
vých technologií. Microrisc se ori-
entuje na výzkum, vývoj, dovoz a
distribuci elektronických součás-
tek a modulů.
Firma se postupně rozvíjí, napří-

klad v roce 2000 měla 15 zaměst-
nanců a obrat přes 36 milionů ko-
run. Vloni zaměstnávala 32 lidí a
obrat činil 104milionů korun. Spo-
lečnostmá pobočky v Polsku, Spo-
jených státech a Číně.Tipněte výsledek hokejového

utkání, odměnou bude pivo!

Firma se zaměřuje na vývoj
elektrotechnických součástek.

» Pokračování ze strany B1
Z historické skladové budovy s vě-
žičkou by podle návrhu architekta
Petra Sladkého, který studii zpra-
coval, měl uprostřed nového ná-
městí vzniknout společenský sál.
Hned vedle něj pak má stát do-
mov pro seniory a za ním unikátní
spojení zeleně a parkování. „Do
náměstí bude vtažena zeleň, pod
níž budemožné parkovat. Tato va-
rianta respektuje vlastnické pomě-
ry města a bude umožňovat vý-
stavbu v etapách,“ uvedl archi-
tekt.
Domov pro seniory je zatím na-

vržen ve dvou variantách, mezi ni-
miž se zástupci města budou roz-
hodovat. „První varianta je odváž-
ně navržená jako vlnící se hmota.

Druhá je spíš konzervativnější,“
říká Vedlich. Areál by měl být sou-
částí rekonstrukce Malého labské-
ho náhonu, který zabírá přes 14
hektarů.
Hned za koželužnou vznikne

nový park. „Tím se snažíme vyho-
vět přání místních, kteří si na chy-
bějící park a zeleň dlouhodobě stě-
žují,“ uvedl primátorův náměstek.
Radnice v Kuklenách plánuje cel-
kemdva parky, které by seměly za-
čít stavět v první etapě. Součástí
druhé etapy bude přestavba hřiště
FC Olympia a areálu koželužny.
Jako třetí mají přijít na řadu pěší
trasy a cyklostezky podél Malého
náhona. „O třetí etapě ale uvažuje-
me až v desetiletém horizontu.“

Michaela Rambousková

Trutnov letos píchne do vosího
hnízda. Uctí oběti odsunu

Záchranka žaluje poslance Štětinu o 10 milionů

Jiří Štětina, poslanec za VV.

Petr
Mareček
editor MF DNES

Bourání koželužny a rozvoj
Kuklen blokuje „mrtvá“ firma

„Odmítáme zažitou a pohodlnou představu o zlých
Němcích a hodných Češích,“ říkají pořadatelé
trutnovského Open Air Music Festivalu, kteří se
rozhodli letošní ročník věnovat obětem násilného
poválečného odsunu. Předprodej lístků už začal.

Firma roku Microrisc otevřela
v Jičíně nové výzkumné centrum

Hokejová tipovačka

Česko – Kanada


