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Editorial 
Příjemné Vánoce všem

HYNEK ŠNAJDAR / šéfredaktor
Blíží se konec „magického“ roku 
2020. A byl to rok, na který lidé jen 
tak nezapomenou. Jako přísloveč-
ná nit se jim táhla hrozba covidové 
nákazy. Přes všechny nepříjemno- 
sti, opatření a omezení naštěstí lidé 
nezapomněli na blížící se Vánoce.  
I když pravděpodobně nebudou tak 
veselé, protože stín koronaviru, který 
změnil prakticky vše, tady bude asi 
ještě dlouho přítomen. Přesto si svát-
ky ti optimističtější lidé nenechají 
ničím narušit. Nákup dárků asi ne-
bude v takové míře jako v minulosti 
probíhat v prostorách obchodů, ale 
spíše prostřednictvím e-shopů a lidé 
patrně také za ně utratí méně peněz. 
Samotné svátky zřejmě neuvolní 
všechna opatření, lidé budou trávit 
více času doma nebo na procházkách. 
Celý měsíc prosinec může ale v hra-
deckých domácnostech zpříjemnit 
čerstvý magazín Salonky, jehož re-
dakce přeje všem čtenářům příjemné 
vánoční svátky i konec roku a dobrý 
vstup do toho příštího. Snad bude 
lepší než ten letošní.
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Petr Vítek, ředitel Bio Centrál

Martina Erbsová, 
ředitelka Impulsu

Covidová situace určitě Váno-
ce ovlivní, zejména v nemož-
nosti se více setkávat s přáteli  
a možná ve větší obavě o zdraví 
příbuzných a přátel. Naše do-

mácí Vánoce zásadně ovlivněny nebudou. Budeme 
společně péct cukroví a jako rodina budeme více 
spolu, což si na Vánocích nejvíce užíváme. Už leta 
nakupujeme dárky online, neboť nemáme rádi 
přeplněné obchodní domy, takže to se nezmění. 
Na vánoční stromy se jak v Hradci, tak v Praze, 
kam pravidelně jezdíme, pojedeme podívat, jen 
asi procházka prázdnou Prahou bude trošku jiná. 
Doufám, že na Vánoce už bude situace výrazně 
lepší, a že si je tak budou moc užít všichni podle 
svých představ.

Řekla bych, že v rovině pří-
prav; pečení cukroví, výzdoby 
a samozřejmě úklidu patrně 
vůbec. Osobně by mi chybě-

ly jak tradiční vánoční a adventní trhy, ale také 
vánoční večírky. Trochu komplikované to bude  

ANKETA

Ovlivní vám letošní situace Vánoce?

František Zachoval, ředitel 
Galerie moderního umění HK

U nás Vánoce byly vlastně  
s každým pobytem v jiné zemi 
docela odlišné a vždy jsme si 
vzali z těch tradic něco málo 

do našich svátků. V Německu se kromě ryb také 
podává na štědrovečerní stůl pečená vinná klobá-
sa a štola, což je sladká buchta plněná rozinkami  
a mimochodem velká pochoutka. V Rumunsku, 
což hrozí i tady, třeba trvají vánoční prázdniny tři 
týdny. Na samotné svátky se stále konají zabijačky 
a převažuje národní specialita miči (něco na způ-
sob čevabčiči) a slavnostní tabule a dárky probíhají 
25. prosince. No a teď to vypadá tak, že Ježíšek je 
stále v karanténě. Takže je již evidentní, že u nás 
bude menší předvánoční shon a s tím spojená ko-
mercializace tradic, což vnímám pozitivně.

s dárky, ale na to je tu jiný expert. Máme malé děti 
a s těmi bývají Vánoce opravdu veselé. Ale spíš 
mne to už teď vede k většímu přemýšlení nad ča-
sem společně tráveným s rodinou a našimi blízký-
mi. Štědrý den a večer trávíme s prarodiči, během 
svátků se vzájemně navštěvujeme s příbuznými. 
Když nám to ale nevyjde osobně, tak si ozdobíme 
monitor počítače a uděláme si hezkou vánoční te-
lekonferenci. Kreativita nám doma nechybí.

DODAVATEL MATERIÁLU 
PRO VÝSTAVBU A ÚDRŽBU 

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

www.tecam.cz

Materiál pro velké stavby i drobné odběratele.
Každému odběrateli nabízíme materiál  

v nejvyšší kvalitě.

ŠIROKÁ SÍŤ POBOČEK 
Praha   |   Brno   |   České Budějovice   |   Plzeň 

Hradec Králové   |   Chomutov   |   Olomouc

MAGAZÍN
VE KTERÉM MŮŽETE INZEROVAT

PR ČLÁNKY I INZERCE
VE KTERÉM MŮŽETE INZEROVAT
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Výzvy spojené s covid-19 
společně zvládneme

Vzhledem k různým omezením a vládním opatřením v průběhu měsíce listopadu kvůli covidové době se 
informace v rozhovoru s Vladimírem Paličkou, ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN HK), vzta-
hují k tomuto období. Přesto je to autentický pohled na to, co toto největší zdravotnické zařízení v kraji i jeho 
pracovníci v první linii zažívali a stále v mnoha ohledech zažívají i nyní. 

Pane řediteli, nákaza covid-19 nejdříve zemi zasá- 
hla na jaře a poté ve zvýšené míře i na podzim. Jak 
situaci prožíváte jako ředitel Fakultní nemocnice 
Hradec Králové? 
Situace je mimořádně náročná pro všechna zdra-
votnická zařízení v celé České republice, protože  
v současné době stále přibývá hospitalizovaných 
pacientů s covid-19 a nemocnice musí vyvíjet ma-
ximální úsilí, aby byla péče o ně zajištěna. 

Věřil jste, že nemocnice tuto situaci zvládne nebo 
vás provázely určité obavy a nejistota?
Budu-li situaci zlehka parafrázovat – „doufali jsme 
v nejlepší, ale připravovali jsme se na nejhorší“. 

ŘEDITEL NEMOCNICE

O

O
Ty sou, co? 
Pelíšky. Málokdo si pod tím představí něco jiného, než 
už skoro kultovní film Jana Hřebejka z roku 1999. Fil-
mový opus zasazený do období konce 60. let vyprávěný 
očima dospívajícího chlapce, měl s dobou mého dospí-
vání nečekaně mnoho společného. Stejně jako hlavní 
hrdina byl také můj otec voják, komunista a příliš si se 
svým synem nerozuměl. Za klíčovou scénu filmu pova-
žuji kuriózní vánoční dárek. Ten dal otec - voják své-
mu synovi pod stromeček s tím, že potomek bude mít 

jistě obrovskou radost. Tato scéna byla 
jako vystřižená z doby, kdy jsem měl 

patnáct roků. Skoro to vypadá tak, že 
režisér Hřebejk byl tehdy u nás doma 
na Štědrý den a nechal se inspirovat.

   Stejně jako mladý hrdina Pelíšků, i já 
jsem si sice nedělal iluze, co mi Ježíšek na-

dělí, přesto jsem ale v koutku duše doufal, že tentokrát 
se ke mně přitočí štěstěna a v rozměrné krabici s mým 
jménem na obalu bude něco, co mě mile překvapí a po-
těší. Krabici beru do rukou, napjatý otec se na mě dívá, 
jak budu reagovat. Pomalu strhávám papír, otevírám 
krabici a pak nevěřícně hledím do útrob. Podobně jako 
postava filmu Michal Šebek jsem uchopil do rukou pár 
hnědých vojenských bot doplněných letní a zimní verzí 
zelených ponožek.

„To snad není pravda, v těchto botách bych měl jít do 
školy a mezi kamarády?“ říkal jsem si zklamaně v du-
chu. Po prohlídce typizované obuvi i temně zelených 
ponožek, jsem stejně jako syn „lampasáka“, v podání 
Miroslava Donutila, vrátil dárek do krabice a na půl 
pusy utrousil: „Díky, tati.“ Vzpomínám si, že si otec pa-
trně všiml mého malého nadšení z vánočního prezentu. 
Zatímco filmový otec nadšeně prohlásil: „Ty sou, co?“, 
můj táta, který toho nikdy moc nenamluvil, jal se vy-
chvalovat kvalitu doplňků vojenských uniforem.

„Jsou perfektní, že?“ Usmíval se spokojeně, i když musel 
vidět můj protáhlý obličej. „Boty jsou celé kožené a vy-
drží,“ vychvaluje obuv. „Ty tlusté ponožky ale koušou,“ 
chabě oponuji. Otec povytáhl obočí. „Co to vykládáš, jsou 
z nejlepších materiálů,“ tvrdí hlava rodiny. Nakonec boty 
i ponožky skončily v krabici ve skříni a nikdy jsem je ne-
vzal na nohy. Občas se sice otec ptal, jak se mi v botách 
chodí, ale to bylo všechno. Dlužno dodat, že tato epizoda 
neměla žádnou další dohru a otci jsem jeho vánoční dá-
rek dávno odpustil. Navíc, na rozdíl od mladého Šebka 
z Pelíšků, mě otec – voják nikdy nenutil, abych zdobil 
dobovou nástěnku v předsíni bytu. To už by bylo trochu 
moc a musím říci, že jsem tuto nechutnou disciplínu hr-
dinovi populárního filmu fakt nezáviděl.

S A L O N E K
Hynek Šnajdar 

RUBRIKA

Na obavy a nejistotu nebylo příliš času, museli 
jsme velmi rychle začít připravovat nemocnici na 
zcela novou situaci. Jaro sice přineslo menší počet 
pacientů, ale zase nebyl o novém typu koronavi-
ru dostatek informací. Složité bylo nakupování 
ochranných pomůcek a některých přístrojů. Nyní 
je pacientů mnohem více, ale dá se říci, že už jsme 
byli daleko lépe připraveni. Ve FN HK díky obrov-
skému nasazení personálu a přijatým opatřením, 
situaci zvládneme.

Jakou strategii jste museli zvolit, když přibývalo 
nakažených, kteří museli být u vás hospitalizováni?
Nemocnice má kliniku infekčních nemocí, která 
zajišťuje péči o pacienty s infekčními nemocemi  
z celého našeho regionu a částečně i Pardubicka. 

Na jaře směřovali nemocní z celého kraje prá-
vě na toto pracoviště, postupně jsme museli 
připravit další lůžka na Plicní klinice FN HK. 
Podzimní vlna covid-19 přinesla větší počet 
hospitalizovaných a v nemocnici jsme postup-
ně otevírali další pracoviště, která se starají  
o pacienty s covid-19. Do péče o tyto pacienty 
se zapojily také nemocnice krajského holdingu.

Byli jste na nápor připraveni? 
Během letních měsíců jsme aktualizovali Pan-
demický plán FN HK, který popisuje, jak bude-
me postupovat v případě podobné epidemie. 
To nám pomohlo, ačkoliv je nutné přiznat, že 
asi málokdo předpokládal během letních mě-
síců, že se covid-19 objeví na podzim v takové 
síle. Například pro kolegy z kliniky infekčních 
nemocí je to vlastně osmý měsíc nepřetržité 
péče o covid-19 pozitivní pacienty, což je sa-
mozřejmě nesmírně náročné.

Máte dostatečné množství lůžek? Máte i nějaká 
rezervní?
Oproti jarním měsícům jsme museli otevřít pro 
covid-19 pozitivní pacienty mnohem větší ka-
pacity. Na jaře se pohyboval maximální počet 
hospitalizovaných v jeden den v naší nemoc-
nici kolem 15, nyní je to desetkrát větší číslo. 
V souladu s naším pandemickým plánem po-
stupně otevíráme další provozy pro potřeby 
nemocných s covid-19 a máme vytipovaná 
další oddělení, která by mohla sloužit pro pří-
padné další pacienty, ale limituje nás nedosta-
tek personálu.

Museli jste kvůli epidemiologické situaci omezit 
neakutní příjmy. Co to v praxi znamenalo?
Abychom mohli zajistit personál na jednotkách 
pečující o covid-19 pozitivní pacienty, muse-
li jsme omezit plánované neakutní operace  
a jiné neakutní výkony. Pro představu byly od-
loženy například některé ortopedické operace.  
O všechny pacienty s akutními problémy, jako 
jsou infarkty nebo mozkové příhody je samo-
zřejmě postaráno, běží také onkologická léčba 
a mnohé další programy, ve kterých je činnost 
fakultní nemocnice nenahraditelná a nezastu-
pitelná. Důležité ale je, abychom se co nejdříve 
mohli vrátit i k těm odloženým operacím, pro-
tože jinak výrazně narostou čekací doby. Jistě 
je to pro mnoho pacientů čekající na operace 
nepříjemné, ale jinak péči o covidové pacien-
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ty, kteří jsou často v ohrožení života, není možné 
zajistit.

Jaký je průměrný věk covid pacientů? Jde pouze o lidi, 
kteří měli nějakou doprovodnou chorobu?
Stejně jako v jiných zdravotnických zařízeních se 
většinou jedná o pacienty vyššího věku a mnoho 
z nich má další onemocnění, která komplikují jeho 
zdravotní stav. 

Provádíte přesuny zaměstnanců, abyste nahradi-
li covid pozitivní zaměstnance či personál, který je  
s dětmi na OČR, a zajistili potřebný provoz?
Samozřejmě, bez toho by to nebylo možné. Přesu-
ny zaměstnanců provádíme podle aktuální situace. 
Pro mnohé z nich je to složité začít používat spe-
ciální ochranné prostředky a zvyknout si na jiný 
režim než na jejich „domovském pracovišti“, ale je 
to nezbytné pro zajištění provozu a já jim všem za 
jejich pomoc děkuji.

Hledali jste zdravotníky ochotné pomoci v krizi?
My jsme zveřejnili výzvu, na kterou zareagovalo 
přes 130 současných i bývalých zdravotníků ochot-
ných nám pomoci v této mimořádné situaci. Po-
stupně je umísťujeme na jednotlivá oddělení podle 
jejich kvalifikace a také aktuální situace.

Využíváte také mediků. Jsou pro pomoc dostatečně 
zapálení, i když ještě nemají dost zkušeností s kli-
nickou praxí?
Medici z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
v Hradci Králové nám velmi pomohli na jaře a zno-
vu nastoupili, za což jim velmi děkujeme. Podle 
informací z pracovišť jsou kolegové s jejich pomocí 
velmi spokojeni, pro mediky to také může být zají-
mavá zkušenost pro jejich další kariéru.

Kdo vám ještě pomáhá?
Musím také zmínit studenty královéhradecké 
zdravotnické školy a farmaceutické fakulty, kteří v 
nemocnici pomáhají. Pomáhají nám také policisté 
či hasiči, příslušníci armády a mnozí další. Všem 
jim děkujeme, že pochopili, v jaké složité situaci se 
nyní zdravotnictví nachází a jak je důležité ho udr-
žet v provozu. 

Nedávno se do pomoci zapojila i místní média Vý-
chodočeská televize V1 a magazín Salonky, která 
společně s partnery potěšila zdravotníky dovozem 
jídla a nápojů. Těší vás pomoc a podpora veřejnosti?
Jakákoliv podpora veřejnosti je pro nás velkým po-

vzbuzením, například během jarní vlny nám velmi 
pomohli lidé a různé iniciativy s dodávkami lát-
kových roušek či ochranných štítů. To nám velice 
pomohlo a vážíme si takové podpory.

Nemocnice hledala nové dárce plazmy, kteří mohou 
pomoci pacientům s covidem. Jaká byla odezva?
Na základě výzvy se na naše transfuzní oddělení 
obrátily desítky lidí ochotných pomoci. Nyní po-
stupně procházejí testy, abychom zjistili, zda mají 
dostatečně vysoké množství protilátek. Následně 
budeme distribuovat rekonvalescentní plazmu po-
třebným nejen ve FN HK, ale i v dalších nemocni-
cích na území kraje.

Původně bylo v areálu nemocnice otevřeno pouze 
jedno odběrové místo covid-19. Teď už jsou k dispo-
zici tři. Stačí to, nebo se budou otevírat další?
Původně jsme měli odběrové místo umístěné před 
vjezdem do FN HK, které nám pomohlo zvládnout 
jarní měsíce. Během letních měsíců fungovalo před 
budovou kliniky infekčních nemocí, ale s narůsta-
jícím počtem zájemců o odběry bylo nutné posílit 
kapacitu. Proto jsme vybrali nové umístění centra 
a postupně tam vybudovali tři odběrová místa. 
Musím poděkovat personálu odběrového centra  
i našemu technickému odboru, který v mimořádně 
krátké době a vlastně za provozu dokázal vybudo-
vat solidní zázemí pro odběry. 

Předpokládám, že zájem o testy je vysoký?
Zájem se během podzimu rychle navyšoval. Od-
běrů bylo více než 1500 denně. Museli jsme posílit 
kapacitu nejen odběrového centra, ale i přístrojů  
a personálního obsazení naší laboratoře, která 
provádí testování PCR. Pro lepší organizaci práce 
odběrového centra jsme spustili rezervační sys-
tém, aby se lidé objednávali na určitý čas. Jen bych 
všechny důrazně požádal, aby si zkontrolovali te-
lefonní číslo, které uvádějí lékaři do žádanky, pro-
tože na to budeme posílat výsledky.

Říká se, že čím více se testuje, tím lépe. Má to podle 
vás smysl?
Bez dostatečného testování by byl boj s celou epi-
demií velmi náročný, pro epidemiologická opat-
ření je naprosto klíčové, aby lidé věděli, zda jsou 
pozitivní či negativní a podle toho se mohli chovat.

V jaké kondici je nyní nemocnice a do jaké míry ji ko-
ronavirová situace zasáhne?
Personál nemocnice čelí obrovské zátěži, kte-

ŘEDITEL NEMOCNICE
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To nejlepší z Orlických hor

Vánoční poukazy a balíčky
Farmy Třebešov opět v prodeji!

e-shop
www.farmatrebesov.cz

Vyberte si z již připravených balíčků v hodnotách  
300, 575  a 1 100 Kč nebo udělejte svým blizkým radost  

dárkovým poukazem 500, 1 000 nebo 2 000 Kč.

Farma Třebešov s.r.o.
Třebešov č.p. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

E: info@farmatrebesov.cz, T: +420 778 438 043

POUKAZ

2 000 Kč
Dárkový poukaz lze využít při nákupu libovolného 

zboží na www.farmatrebesov.cz 

nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12.2021

Kód poukázky: viz. zadní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ

1 000 Kč

Dárkový poukaz lz
e využít p

ři n
ákupu libovolného 
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rá navíc zřejmě bude ještě nějaký čas trvat. Pro 
mnohé zaměstnance to znamená hodiny a hodiny  
v ochranných oblecích, což je nesmírně náročné. 
Ale prací zdravotníků je pomáhat pacientům, kteří 
naši pomoc právě potřebují.

Počítáte s nějakými ekonomickými dopady? 
FN HK patří dlouhodobě mezi ekonomicky nejsta-
bilnější nemocnice v České republice. Její hospo-
daření v minulých letech končilo vždy v černých 
číslech a jarní část epidemie se na našem hospoda-
ření nijak dramaticky neprojevila, jednak proto, že 
ministerstvo zdravotnictví vydalo tak zvané kom-
penzační vyhlášku a jednak proto, že jsme velkou 
část odložených výkonů obrovským úsilím našich 
pracovníků dohnali během letních měsíců. Na eko-
nomické hodnocení podzimních měsíců je ještě čas, 
bude hodně záležet na dalším vývoji situace.

Co vašemu zdravotnickému zařízení aktuálně chybí 
nejvíce? Co byste nutně potřebovali?
Nutně bychom potřebovali, aby lidé začali dodr-
žovat nařízení a podařilo se snížit počet nových 
případů a s tím spojený i počet hospitalizovaných. 
To je základní předpoklad k tomu, aby se situace 
ve zdravotnictví začala vracet k běžnému provozu.

 
Trpíte nedostatkem kvalifikovaného personálu?
Situace je obtížná právě kvůli velké nepřítomnosti 
našich zaměstnanců, kteří jsou sami nemocní nebo 
zůstali s dětmi na OČR. Chybí nám každodenně 
zhruba 450 zaměstnanců, což je znát a některé pro-
fese se velmi obtížně nahrazují.

Chodíte jako ředitel nemocnice do terénu mezi své 
pracovníky? O čem se spolu bavíte? Co řešíte?
Nejen já, ale i s dalšími kolegy z vedení jsme v pra-
videlném kontaktu s lidmi z mnoha pracovišť, pro-
tože je nutné řešit spoustu problémů, od zajištění 
provozních věcí, péče o zásoby ochranných pomů-
cek, nedostatek zaměstnanců i přístrojové vyba-
vení. Považuji za nezbytné, abych se i já se situací 
seznámil přímo na místě, promluvil s našimi lidmi, 
poděkoval jim přímo na pracovišti a povzbudil 
je. Do toho je nutné pokračovat i v dlouhodobých 
projektech, takže nyní například dokončujeme 
stavbu Transfuzního oddělení FN HK, připravuje-
me stavbu nové Kliniky infekčních nemocí, úpravu 
laboratorních provozů, zřízení akutního pracoviště 
příjmu pro dětské pacienty – a samozřejmě připra-
vujeme velkou stavbu chirurgického pavilonu.  

Co byste zaměstnancům FN HK rád vzkázal?
Určitě jim musím poděkovat a požádat je ať vydr-
ží v tom nasazení, které mají. Věřím, že jako tým 
všechny výzvy spojené s covid-19 společně zvlád-
neme a přijdou časy, kde se vrátíme do normální 
situace.  

Dá se podle vás jako lékaře odhadnout, jak dlouho 
může koronavirová pandemie trvat a kdy se všechno 
vrátí do původních kolejí?
Těch názorů na celou epidemii, přijatá opatření  
a další vývoj je celá řada a často jsou poměrně roz-
dílné. Myslím si, že uklidnění situace by mohla při-
nést bezpečná vakcína, která by byla celosvětově  
k dispozici velkému počtu obyvatel, aby se zamezi-
lo dalšímu šíření této nemoci. 

O čem v současné době přemýšlí ředitel nemocnice 
nejčastěji?
Samozřejmě o řešení každodenních úkolů spoje-
ných s covid-19 a fungováním nemocnice. Naší 
snahou je zvládnout péči o pacienty s koronaviro-
vou infekcí a bezpečně pokrýt také všechny potře-
by specialisované a akutní péče. A potom se co nej-
dříve vrátit k běžnému provozu, abychom mohli 
začít poskytovat péči i pacientům, kteří nyní musí 
na neakutní výkony a ošetření čekat.

ŘEDITEL NEMOCNICE
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Potěší, když se zlepší 
zdravotní stav pacientů

Zdravotní sestry patří v této době v nemocnicích  
k těm, kteří jsou v první linii. Jejich práce je náročná, 
jak psychicky, tak i fyzicky a na svém pracovišti trá-
ví spoustu času. O tom ví své zdravotní sestra, Klára 
Dvořáková (24) z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
„Musíme to zvládat, abychom mohli pomáhat pacien-
tům,“ řekla v rozhovoru pro magazín Salonky.

Na jakém oddělení pracujete?
Pracuji od letošního září na jednotce intenzivní 
péče Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec 
Králové. Předtím jsem po škole pracovala rok na 
jiném pracovišti této nemocnice.

Koronavirová situace ukazuje na nenahraditelnost 
zdravotních sester. Kolik času denně trávíte v ne-
mocnici? 

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Máme dvanáctihodinové směny, ale přicházíme 
o půl hodiny dříve, abychom si všechno předali  
a potom také odcházíme o chvíli později.

O kolik pacientů se staráte?
Na našem pracovišti je kapacita šest pacientů  
a nyní jsou všechna lůžka využita.

Co je na vaši práci nejtěžší?
Práce je nyní pro všechny na oddělení hodně ná-
ročná, jak psychicky, tak fyzicky. Ale musíme to 
zvládat, abychom mohli pomáhat pacientům.

Jste v kontaktu s covidovými pacienty. Jste smířená  
s tím, že se můžete nakazit?
Ano. Samozřejmě dodržujeme všechna protiepi- 
demická opatření. Musím poděkovat vedení ne-
mocnice, které zajistilo dostatek kvalitních ochran-
ných pomůcek.

Ví to vaše okolí? Jak reaguje?
Moje rodina i okolí o tom vědí, reakce mám pozi-
tivní. Říkají, že jsou na mě hrdí, jak to zvládáme. 
Partner mi hodně pomáhá, když se objevím doma. 
Je to pozitivní.

Jak se situací zápolíte? Co vám pomáhá? Pociťujete 
únavu? Máte vůbec prostor se pořádně vyspat?
Mně hodně pomáhá pohyb, například běhání. Při-
znám se ale, že v posledních týdnech je to opravdu 
hodně náročné a často usínám v devět hodin na ga-
uči. A i když se objeví den volna, tak nemám ener-
gii si jít deset kilometrů zaběhat. Takže teď hlavně 
odpočinek a spánek.

Jak snášíte mít neustále na obličeji roušku či respi-
rátor, případně být v ochranném odění a dodržovat 
přísné hygienické požadavky?
Na začátku jsme si na ty ochranné pomůcky mu-
seli zvyknout. Je obtížné, že se při pobytu v té co-
vidové zóně nemůžete tři hodiny ani napít nebo 
vysmrkat. Také je složité pracovat ve dvojitých 
rukavicích, prostě ten cit v rukou je určitě menší. 
Například odlepit náplast jde výrazně hůře. Na 
druhou stranu je alespoň chladněji, v letních mě-
sících to museli mít kolegové z covidových jedno-
tek mnohem horší.

Měla jste v posledních týdnech pocit, že je toho už 
moc a vy to nezvládnete?
Té práce je nyní opravdu hodně. Občas se takové 
myšlenky objeví, ale společně se to všichni musíme 
snažit zvládnout.

Chovají se covid pacienti jinak než ti běžní?
Na našem oddělení se i za normálního stavu 
staráme o pacienty s dechovými obtížemi, takže 
ta péče je obdobná. Horší je trochu komunikace  
s těmi ochrannými pomůckami, musíme mluvit 
víc nahlas, aby bylo slyšet. Často mám večer dost 
vymluvené hlasivky.

Je velký rozdíl mezi vaší prací mimo období nákazy  
a v době koronaviru?
To neumím přesně posoudit, protože jsem nastou-
pila na toto oddělení v září a po pár týdnech jsme 
se stali jedním z covidových oddělení nemocnice.

Jaká je současná nálada v nemocnici?
Je to těžké, ale my tady máme skvělou partu a ko-
lektiv, takže se snažíme udržovat pozitivní náladu 
a společně to zvládat.

Udělalo vám něco v několika minulých týdnech 
opravdu velkou radost?
Při současné náročné práci určitě potěší, když se 
u pacientů, o které se staráme, zlepší jejich zdra-
votní stav. 

Když jste doma, dokážete přepnout nebo jste myš-
lenkami stále v nemocnici?
Většinou se snažím vypnout, abych si odpočinula, 
a tak zvaně přišla na jiné myšlenky, ale samozřej-
mě si často říkám, jak se daří některému z pacientů  
a jak to kolegové, kteří jsou v práci, zvládají.

Pociťujete v nemocnici jako problém nedostatek 
personálu?
Díky tomu, že nám pomáhají medici a sestřičky  
z jiných oddělení nemocnice, tak personálu máme 
dost. Samozřejmě je to náročné, protože se museli 
seznámit s prací našeho oddělení, ale bez jejich po-
moci bychom to zvládali opravdu obtížně. 

Určitě jste zaznamenala pomoc jednotlivců, různých 
dárců či firem… Máte z toho dobrý pocit?
Je to pro nás skvělá zpětná vazba, že nás lidé pod-
porují a moc jim za to děkujeme.

Co byste nyní potřebovali?
Určitě bychom s kolegy nejen z našeho odděle-
ní nejvíce potřebovali, aby lidé začali dodržovat 
všechna nařízení a začal klesat počet nových pří-
padů covid-19, což přinese i pokles počtu pacientů 
v nemocnicích.
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Rodina mě
podpořila

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové studuje v pátém ročníku obor Všeobecné lé-
kařství. Jan Nosek (25) je medikem, který nastoupil 
do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK), aby 
přiložil nutnou pomocnou ruku v době podzimní ko-
ronavirové krize do doby, než skončí nouzový stav.    

Proč jste si vybral medicínu?
Vybral jsem si ji proto, že je to práce zajímavá a roz-
manitá. Tíhnu k oborům, jako jsou kardiologie či 
pneumologie.

Za jakých okolností a proč jste se rozhodl, že v době 
covidové nákazy půjdete do fakultní nemocnice na 
pomoc lékařům a sestrám v první linii?
Do nemocnice jsem šel na základě příkazu hejtma-
na Královéhradeckého kraje, ale již na jaře jsem se 
do práce na plicní klinice fakultní nemocnice zapo-
jil jako dobrovolník.

Zvažoval jste rizika?
Samozřejmě riziko existuje, ale dodržujeme všech-
na opatření a snažíme se být opatrní. Zatím jsme 
všichni zdraví a doufám, že to vydrží.

Na kterém oddělení působíte?
Jednotka intenzivní péče Plicní kliniky FN HK, 
která je jedním z oddělení starající se o nemocné  
s covid-19.

Co byste řekl o svém pracovním kolektivu?
Kolektiv je úplně v pohodě, atmosféra je i přes ná-
ročnou práci dobrá. Přijali mě tady dobře.

Co je náplní vaší práce? 
Především pomáhat, takže se snažím být přede-
vším k ruce sestrám i sanitářům a pomáhat jim se 
zajištěním péče o pacienty. Třeba pomáhat s hygie-
nou pacientů a podobně.

MEDIK

Mohl byste přiblížit každodenní směnu? Kolik hodin 
trávíte na pracovišti?
Střídáme se tady na oddělení ve dvanáctihodino-
vých směnách.

Co je pro vás nejsložitější?
Na začátku bylo složité se zorientovat v provozu 
celého oddělení i lidmi, úplně jsem nevěděl, co se 
po nás bude požadovat, ale tým mně pomohl, byli 
trpěliví a bylo to v klidu.

Kolik hodin musíte vydržet v ochranném obleku? Jak 
to zvládáte? 
V ochranném obleku trávíme za směnu dvakrát tři 
hodiny. Moc si neumím představit takto pracovat 
během letních veder. I takhle je to náročné. Člověk 
si zpočátku připadá při pohybu malinko nekoordi-
novaný, ale dá se na to zvyknout.

Staráte se i o pacienty s koronavirem. Je to jiné než 
péče o nenakažené pacienty?
Z pohledu medika mi péče o pacienty připadá 
téměř obdobná. Tím nechci onemocnění covid-19 
zlehčovat, protože dokáže celkový stav nemocné-
ho velmi ovlivnit. Pouze chci říct, že k pacientovi se 
musí přistupovat vždy komplexně a nezapomínat 
na léčbu dalších přidružených onemocnění. Zásad-
ním rozdílem je nutnost ochranných prostředků  
a dodržování zvýšeného hygienického režimu. 

Máte obavy, že se nakazíte? Chodíte mezi nakažené 
s respektem?
Nemám obavu o sebe, ale třeba o to, abych případ-
ně neinfikoval svoje rodiče či prarodiče.

Mají nemocní strach?
Pacienti s onemocněním covid-19 mi po psychic-
ké stránce připadají jako ostatní hospitalizova-
ní pacienti. Už jen samotný pobyt v nemocnici 
každý vnímá jinak. Pozitivní výsledek testu  
a epidemická situace celkově komplikují situaci 
zejména tím, že k pacientovi nesmí přijít žádné 
návštěvy, což zejména staří lidé mohou někdy 
snášet špatně.

V čem je tato praxe pro vás jako studenta důležitá?
Je to šance vidět, jak oddělení funguje, vyzkoušet 
si, co musí dělat sestry a sanitáři, případně i po-
moci lékařům. To se mi v dalším profesním životě 
určitě neztratí. 

Jak dlouho vaše pomoc potrvá?
Nařízení hejtmana platí po dobu nouzového stavu.
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Nechybí vám škola? Jak současná krize může ovlivnit 
vaše studium? Co vás v této souvislosti trápí?
Je to náročné, protože spoustu kateder se snaží 
přejít na on-line výuku, ale stíhat práci i studium je 
velmi složité. Mám trochu obavy, jak budu posou-
vat termíny některých zkoušek, jak celé studium 
zvládnu.

Když jste řekl svým blízkým, že půjdete dobrovolně 
pomáhat do nemocnice, rozmlouvali vám to nebo 
vás podpořili?
Určitě mě rodina podpořila. Cítí, že naše pomoc  
v nemocnicích je v této složité situaci důležitá.

Jaké máte ohlasy od přátel a z okolí? Jak vás vnímají?
Upřímně řečeno, ani pořádně nevím, protože kvůli 
současným opatřením se s nikým moc nestýkám.

Co uděláte první až to všechno skončí a covidová kri-
ze pomine?
Samozřejmě se těším na to, že se zase sejdu s ka-
marády, zajdeme na pivko a také bude možné za-
čít cestovat nebo si vyrazit na kulturní akce.
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Hokej je lepší s diváky, 
ale jsme rádi, že můžeme hrát

Lehce přes rok už působí u hokejistů Mountfieldu HK trenér Vladimír Růžička starší. Před právě probíhající 
sezonou, která je kvůli všudypřítomnému koronaviru v mnoha ohledech speciální, se stal hlavním vládcem 
střídačky. Do týmu si přivedl staré známe tváře a se silným mančaftem patří mezi favority extraligy. V rozho-
voru pro Salonky hovořil pochopitelně o ambicích, hvězdném Filipu Hronkovi či kauze Dominika Hrachoviny, 
ale také prozradil, co je pro něj symbolem Vánoc a na jakou pohádku se těší.

Po restartu extraligy se držíte v horní polovině tabul-
ky. Jste zatím spokojený? 
Sice jsme nahoře a s postavením v tabulce může-
me být spokojení, ale některé listopadové zápasy  
prostě nebyly dobré. S těmi jsem naopak spoko-
jený nebyl. 

Jak se vám vůbec líbí hokej bez diváků?
Abych řekl pravdu, tak jsem si to nikdy nedokázal 
představit. Je to divné, ale na druhou stranu jsme 
rádi, že vůbec můžeme hrát. Všechny sportovní 

HOKEJOVÝ TRENÉR

události po celém světě se hrají bez diváků, musí-
me to zvládnout i my. 

Nechybí tomu trošku emoce?
Emoce tam pořád jsou, hraje se o vítězství, ale sa-
mozřejmě zápas před diváky je mnohem lepší. Fa-
noušci tomu dodávají atmosféru a ve výsledku je 
to hodně o nich. 

Vy jste známý jako poměrně emotivní trenér. Nemu-
síte se občas krotit, když je všechno slyšet?
Ne, nemám s tímhle vůbec problém. Když je potře-
ba zakřičet, tak to prostě udělám. Naopak je to spíš 

výhoda, protože mě hráči častěji dobře slyší, jindy 
mě přes ten hluk přeslechnou. I taktické pokyny 
předáváme jako normálně, neřešíme, že by je snad 
soupeř mohl zaslechnout. 

Mohla by tato zvláštní doba českému hokeji naopak 
něco přinést? Nesestupuje se, takže by více šanci 
mohli dostat mladí hokejisté…
To se nedá takhle říct. Přestože se nesestupuje, tak 
stejně chtějí všechny kluby vyhrávat. Sice to v téhle 
době není s financemi takové, jak by si asi každý 
představoval, ale i tak kluby přibírají nové hráče. 
Nikdo nechce být poslední.

Teď trochu odbočíme… Jak jste se díval na aféru 
brankáře Dominika Hrachoviny? Ten dění kolem 
koronaviru v Česku označil jako „divadlo vymyš-
lené médii”.
Podle mě hodně ulétl. Hraje ve Finsku a přece musí 
vidět, kolik lidí je nemocných a kolik jich umírá. 
Vůbec nechápu, jak se k tomu mohl takhle posta-
vit, vždyť je to po celém světě, nejen u nás. Myslím 
si, že takhle by reprezentant rozhodně neměl vy-
stupovat. Nějaký názor může mít a říct ho nahlas, 
stejně jako kdokoliv jiný, ale tady jsem proti tomu. 
Lidé umírají a není to vůbec dobré. 

Vás osobně názory hráčů, které přivádíte do týmu, 
zajímají, nebo se díváte především na to, jak hrají? 
Jak jsem už řekl, každý hráč může mít názor, ale 
všechno musí mít nějakou laťku. Samozřejmě hod-
ně záleží na tom, na jaké úrovni ten hráč hokejově 
je. Tady se jedná o hráče národního týmu, který re-
prezentuje celou zemi a všechny lidi, podle toho by 
se měl vyjadřovat.

Zpátky do Hradce… Do týmu jste si přivedl hráče, 
kteří pod vámi nastupovali už v minulosti. Ať už váš 
syn Vladimír Růžička mladší nebo Jakub Sklenář. Je 
teď kádr podle vašeho gusta? 
Mužstvo je podle mě dobře složené, ale teď je 
důležité, abychom na něm pracovali. Hraje se  
v rychlém sledu hodně zápasů, tak uvidíme, co 
nám ukážou. Ti dva jsou hráči, které dobře znám 
a přesně vím, co od nich mohu čekat, to mi vy-
hovuje. Celkově máme výborné hráče, takže naše 
ambice jsou určitě ty nejvyšší.

Největší současnou hvězdou Mountfieldu je nepo-
chybně Filip Hronek, jinak obránce Detroitu Red 
Wings. V čem nejvíce vyniká?
Je to jednoznačně nejlepší český obránce, který hra-

je v NHL. Vzpomínám si, když jsem ho viděl před 
dvěma roky, to mu bylo 21, a už tehdy hrál velmi 
dobře. Má obrovský potenciál. Dobře brání, výbor-
ně útočí, má dobrou střelu, přehled ve hře a je kon-
struktivní. Mám pocit, že má všechno, ale pořád je 
mladý a musí na sobě pracovat. Záleží jen na něm.

Pod rukama vám prošly desítky skvělých hráčů. Do-
kázal byste ho k někomu přirovnat? 
Hned mě napadne Marek Židlický, tomu je hodně 
podobný.

Pojďme od hokeje pryč. Jak se těšíte na Vánoce?
Pro mě je to nejkrásnější období v roce. Uvidíme, 
jak to bude vypadat v téhle době, jestli vůbec bude 
možné normálně nakupovat dárky v obchodech. 
Vánoce jsou super díky malým dětem, ty jejich roz-
zářené oči… Hodně se s manželkou těšíme. 

Co je pro vás symbolem Vánoc?
Určitě pohádky a celý ten Štědrý den. U mě je to 
konkrétně Popelka, salát a řízky nebo kapr. V po-
sledních letech mi akorát chybí sníh. 

Povězte nám na závěr, jaké máte přání do roku 2021?
Asi budeme mít všichni stejné. Ať se to, s čím 
celý svět bojuje, srovná a lidé jsou zdraví. To je 
nejdůležitější, protože pak nebudeme muset být 
zavření doma. Lidi zase začnou chodit na hokej, 
na fotbal nebo do divadla a všechno bude nor-
mální. Teď krásně vidíme, že zdraví je opravdu 
nejdůležitější.
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Lidi kolem sebe musíte umět 
přesvědčit a ukázat jim směr

Královéhradecký kraj má nového hejtmana, v pondělí 2. listopadu jím byl zvolen Martin Červíček. Ve velkém 
rozhovoru pro Salonky tento úspěšný politik a někdejší policejní prezident popisuje, jakým výzvám i nástra-
hám nyní kraj čelí, jak v něm bude pokračovat výstavba komunikací či nemocnic, ale netají ani své budoucí 
politické ambice.

Dnes, kdy děláme tento rozhovor (16. listopadu, 
pozn. autora), to jsou dva týdny, co jste byl zvolen 
hejtmanem Královéhradeckého kraje. Jaké jsou 
vaše pocity po tomto počátečním období?
K pozici hejtmana přistupuji s veliký respektem 
a jsem moc rád, že jsem společně s kolegy dostal 
šanci pokračovat v tom, co jsme započali v uply-
nulých čtyřech letech. Přestože by se mohlo zdát, 
že pokračujete a že vás už nic nepřekvapí, byl 
začátek v nové pozici velmi hektický. Nestěžuji 
si, jsem zvyklý jít vždy do všeho naplno a jsem 
připraven problémy řešit. Aktuální složitá situ-
ace vyžaduje hledání velmi operativních řešení, 
současně je třeba nastavit nový systém fungování 
úřadu a nelze odkládat ani přípravu rozpočtu na 
příští rok, takže start je opravdu velmi intenziv-
ní. Vše je to ale o efektivním vrcholovém řízení  

Martin Červíček (48)

Nový hejtman Královéhradeckého kraje vystu-
doval obor bezpečnostně právní studia na Po-
licejní akademii Praha a obor sociální pedago-
gika na Pedagogické fakultě univerzity Hradec 
Králové. Od roku 1990 pracoval u policie, kde 
to dotáhl až na policejního prezidenta. 28. října 
2013 jej prezident republiky Miloš Zeman jme-
noval brigádním generálem. Na začátku roku 
2016 vstoupil do politiky a na podzim téhož 
roku vedl kandidátku ODS v Královéhradec-
kém kraji v krajských volbách. Po nich se stal 
1. náměstkem hejtmana zodpovědným za do-
pravu. V krajských volbách o čtyři roky později 
vedl uskupení ODS + Starostové a Východo-
češi, které v Královéhradeckém kraji zvítězilo,  
a 2. listopadu 2020 byl zvolen hejtmanem kra-
je. Martin Červíček je ženatý a má dva syny.
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a schopnosti lidi kolem sebe nadchnout pro spo-
lečnou věc. A v tom se cítím jako ryba ve vodě. 

Potkáváme se časně ráno. Kdy začíná váš obvyklý 
pracovní den?
Snažím se být tady na úřadě před sedmou hodi-
nou. Po ránu má člověk nejvíce času udělat běž-
né administrativní věci, které odkládal, sjednat si 
schůzky, anebo před rozjezdem pracovního dne si 
některé věci ověřit.

Když se ještě vrátíme k volbám: Bylo těžší volby vy-
hrát, nebo sestavit koalici?
Nejtěžší pro každou osobu ve veřejném životě je 
samozřejmě získat důvěru veřejnosti. Ta se nezís-
kává ve volbách, ale měla by být výsledkem před-
chozí práce a volby výsledkem toho, zda ji lidé 
zavnímali a mají pocit, že když za vámi s problé-
my přijdou, neskončí tyto v šuplíku. Nešel jsem 

do politiky si své funkce odsedět, ale každý den 
si vše odpracovat a věřím, že to stojí za důvěrou, 
kterou jsem ve volbách od voličů dostal. Stejně 
tak jsem si musel „odpracovat“ důvěru u svých 
stranických kolegů i politických partnerů, abych 
je přesvědčil, že společná cesta a možnost navázat 
na výsledky z předchozího období má smysl.

Jak moc obtížné pro vás bylo vyjednat novou kraj-
skou koalici?
Různých forem povolebního jednání s rozličnými 
výsledky už člověk zažil poměrně dost, takže bych 
v tom neviděl nějakou složitost. Je to zkrátka o tom, 
jestli k jednomu stolu si jsou schopni sednout lidé, 
kteří si uvědomí zodpovědnost a uvědomí si, že 
chtějí dělat práci společně a mají zhruba stejnou 
představu o věcech kolem nás. Člověk zde dává 
na stůl své priority a zároveň se snaží najít s nimi 
společnou řeč. Politika je o kompromisech, ale ta-
kových, které nezklamou víru každého z nás v to, 
co děláme, ani důvěru voličů. Zásadní premisou 
zůstává, že politika má být prostředkem k řešení 
problémů obyvatel našeho kraje, naší země.

V minulosti jste velel celé policii v České republice, 
teď v podstatě velíte celému Královéhradeckému 
kraji. V čem vidíte největší rozdíl?
Nevelím (smích).

To „velíte“ je myšleno samozřejmě v uvozovkách.
Myslím, že ani v policii příliš neplatí to, že velíte, 
jak si to asi každý představuje. Když chcete něče-
ho dosáhnout, tak o tom musíte všechny lidi ko-
lem sebe přesvědčit, a to nejen slovy, ale i svým 
vlastním přístupem. Jsem přesvědčen, že jenom 
když lidi v dobrém smyslu slova zblbnete, správ-
ně je motivujete a děláte to s nimi, potom dosa-
hujete nějakých výsledků. Pokud chcete jenom 
velet, a je jedno zda u policie nebo jako primář  
v nemocnici či hejtman, mnoho lidí vám neuvěří  
a nejde za vámi. Důležité je lidi vlastním přístu-
pem přesvědčit a ukázat jim směr.

Když se rozdělovaly v rámci kraje jednotlivé gesce 
pro členy rady, vzal jste si pod sebe nějakou jako 
hejtman kraje i vy?
V našem kraji připadá hejtmanovi role krizového 
řízení a samozřejmě problematika zahraničních 
vztahů či věcí, které se týkají tiskového odděle-
ní. Ale každý o mně ví, že jsem člověk, který se 
v dobrém slova smyslu snaží vstupovat do všech 
oblastí, jsem-li přesvědčen, že je mohu pozitivně 

ovlivnit či posunout. Takže určitě nechci pustit 
svoji dopravu a velmi intenzivně se v současné 
době věnuji záležitostem týkajících se ekonomi-
ky či zdravotnictví. A přestože za každou oblast 
bude odpovídat konkrétní náměstek nebo radní, 
tak jsme se domluvili, že na všem budeme spolu-
pracovat, a já bych chtěl být v čele té spolupráce.  

V minulém volebním období jste byl náměstkem 
hejtmana, který byl zodpovědný za dopravu, a po-
dařilo se vám úspěšně zrealizovat tendr na zajiš-
tění autobusové dopravy v kraji. Nemrzí vás, že už 
nebudete při tom, až se bude vyjednávat podobný 
tendr pro dopravu vlakovou?
Ale já u toho sedět budu. Doposud jsem v týmu 
lidí, kteří připravují podklady pro jednání rady. 
Jsem stále ten, kdo se staví do pozice lídra při vy-
jednávání. Čeká nás závěrečná fáze a já rozhodně 
budu při výběru železničního přepravce, a to ne-
jen svým hlasováním v radě.

Kdy by ten tendr mohl být dokončen a jeho výsledek 
uveden v život?
Tendr by se měl svým rozsahem podobat autobu-
sové dopravě, která bude spuštěna na jaře 2021.  
U vlaků bychom chtěli mít rozhodnuto na přelo-
mu roku a rozjezd podle nových smluv, které – jak 
doufám – uzavřeme předpokládáme v prosinci 
2021. Je možné, že u vlakové dopravy bude po 
určitou dobu platit přechodné období, nicméně je 
naším cílem, abychom objednávali alespoň takový 
počet vlakokilometrů jako doposud a jezdily v na-
šem kraji nové vlaky. 
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Když už jsme u dopravy, určitě každého zajímá další 
výstavba dálnice D11. Jaká je její perspektiva?
Chci věřit, že poslední sliby o dostavbě dálnice do 
Jaroměře budou naplněny. Očekávám, že se do-
čkáme otevření tohoto úseku do konce roku 2021. 
Myslím ale, že nás čeká obrovský problém hlavně 
s dostavbou obchvatu Jaroměře a úseku, který na-
vazuje na dálnici. Zatím se termíny různí, ale bylo 
by fajn, kdyby se další část, jmenovitě úsek z Trut-
nova na státní hranici, začal stavět někdy kolem 
roku 2023. To by dávalo alespoň nějakou naději, 
že se situace v našem regionu zlepší. Do té doby 
nás čeká celé množství různých opatření, proto-
že já si nedovedu představit, že pustíme tranzitní 
mezinárodní dopravu do regionu, který na to není 
z hlediska dopravní infrastruktury připraven. Ale 
doprava v našem regionu není jen o dálnici D11. 
Čeká nás výstavba dálnice D35 z Hradce Králo-
vé do Jičína a pak i řada obchvatů měst ve směru  
z Hradce Králové na Rychnov nad Kněžnou. 

V souvislosti s pandemií chřadne ekonomika státu  
a do rozpočtu míří méně peněz z daní. Méně peněz 
pak dostanou města i kraje. Města si letos vymohla 
jednorázovou kompenzaci 1250 korun na každého 
obyvatele, kraje však podobně úspěšné nebyly. Jak 
velký problém bude znamenat současná ekonomic-
ká krize pro hospodaření Hradeckého kraje?
Bezesporu to ovlivní další hospodaření kraje. Bu-
deme se muset soustředit na to, abychom ufinan-
covali provoz a zachovali nejpotřebnější investice 
ve všech oblastech. V rozpočtu kraje na příští rok 
očekávám výpadek v příjmech okolo půl mili-
ardy korun, což je více než deset procent příjmů  
v rámci kalendářního roku. Ale ještě pár vět k těm 
kompenzacím, které dostaly obce a kraje nikoliv. 
Pokud jde o mne, rozumím tomu, že stát teď není 
v úplně ideální kondici a je potřeba šetřit. Jsem 
na to připraven a kraj se v nejbližších dvou letech 
uskromní, případně si na klíčové investice půjčí-
me. Ale nerozumím tomu, že jsme přesvědčováni, 
abychom se uskromnili, investice odložili nebo si 
na ně půjčovali, ale při přípravě státního rozpočtu 
se navyšují důvěryhodně nezdůvodněné sumy pe-
něz a počty státních úředníků. Stát vodu káže a pije 
víno. Chce po nás, abychom šetřili, ale sám přidává 
další státní zaměstnance. Dává najevo, že jsme mu 
vlastně úplně jedno... 

Pokud skutečně nastane vámi avizovaný výpadek  
v příjmech rozpočtu, dotkne se to v rámci kraje nějak 
chodu zdravotnických a sociálních služeb?
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Ne. Na běžném fungování v jakékoliv oblasti naše-
ho života se to zásadně neprojeví.  

Můžete uvést příklad investice, k níž v příštím roce 
skutečně dojde bez ohledu na výpadek v rozpočto-
vých příjmech?
Bude to určitě výstavba nového pavilonu v nemoc-
nici v Jičíně. Musíme dokončit mnoho věcí, jako na-
příklad nemocnici v Trutnově, nebo stojíme před 
rozhodnutím, zda rozjedeme investice do rychnov-
ské nemocnice. Rád bych ještě zdůraznil, že pro 
nás v následujících letech budou životně důležité 
evropské peníze a jejich úspěšné čerpání. Proto se 
vrátím k tomu, co jsem říkal. My šetřit budeme, ale 
co dělá stát? Jen bobtná, přidává úřednická místa  
a jeho služba státu se nezlepšila. Jak to pak chceme 
vysvětlovat lidem, firmám nebo živnostníkům? 

Šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek  
k tomu řekl, že by polovina restaurací nebo živnost-
níků mohla klidně zkrachovat…
Tomu já vůbec nerozumím. Chtěl bych věřit, že to 
je trošku popletené. Já se mezi podnikateli a živ-
nostníky často pohybuji a vím, že to jsou lidé, o kte-
ré se stát vůbec nemusí starat. Oni se starají sami 
o sebe, o své rodiny, vytvářejí mnohdy další pra-
covní místa a ještě odvádějí peníze tomuto státu. 
A jestli někdo řekne, že by mohla polovina z nich 
zkrachovat, tak to je naprostý nonsens. 

Královéhradecký kraj se opakovaně umisťuje mezi 
nejlepšími regiony pro život v rámci celé České re-
publiky. Čím si to vysvětlujete?
Jsou tady velcí zaměstnavatelé a není problém s ne-
zaměstnaností. Je tu relativně dostatečně správně 
nastavená dopravní infrastruktura a veřejná do-
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prava. A v neposlední řadě je to místo, kde si lze 
odpočinout a užít si volný čas.

Před volbami lidé mohli ve všech vašich volebních 
materiálech a poté i na volebních lístcích vidět, že 
jste brigádním generálem ve výslužbě. Obnáší ještě 
něco tato funkce, respektive jsou s ní spojeny napří-
klad nějaké povinnosti?
Pro mě je to kus života. Já jsem 26 let sloužil tomuto 
státu a prošel jsem si různými pozicemi. Nejvíce si 
samozřejmě cením toho, když jsem byl policejním 
prezidentem a odpovídal jsem za bezpečnost této 
země. Při té příležitosti jsem byl prezidentem Čes-
ké republiky jmenován do hodnosti brigádního ge-
nerála. Dnes už to není nic jiného než společenské 
uznání, vzpomínka a ocenění, které patří k mému 
životu. Nicméně z hlediska výkonu se k tomu již 
žádné povinnosti nevztahují. 

Jako jediný lídr krajské kandidátky Občanské de-
mokratické strany jste vyhrál volby ve svém kraji.  
V příštím roce budou parlamentní volby a v nich se 
budou strany snažit nabídnout voličům to nejlepší. 
A vy nejen svými dosaženými výsledky v rámci ODS 
mezi nejlepší patříte. Zeptám se tedy lakonicky: Nyní 
jste hejtmanem kraje, nicméně máte do budoucna 
vyšší ambice v rámci ODS, ale i celostátní politiky?
V současné době se samozřejmě soustředím na 
to, abych byl dobrým hejtmanem Královéhradec-
kého kraje a souběžně s funkcí senátora dělal to 
nejlepší pro náš kraj z regionálního hlediska. Ale 
zpět k vaší otázce. Já to do budoucna nevylučuji, 

vstoupil jsem do veřejného života s tím, že bych 
se jednou rád věnoval bezpečnosti. A že bych, po-
kud o to bude zájem, pomohl České republice ve 
správném fungování v bezpečnostních otázkách  
a jejich provázanosti se státní správou. Mimocho-
dem já jsem nešel hned do velké politiky. Na za-
čátku jsem dal všem jasně najevo, že si to chci vše 
opět odpracovat. Začal jsem proto na kraji, kde 
jsem byl nejprve zastupitelem, následně náměst-
kem hejtmana pro dopravu a postupně se snažím 
jít i cestou, kdy se připravuji, abych jednou mohl 
vstoupit v případě zájmu i do vysoké politiky. 
Kraj je pro mne výkonná moc, tedy že máte mož-
nost něco skutečně ovlivňovat, o něčem rozho-
dovat. Něco řídíte a nesete za to zodpovědnost.  
A to by mělo platit i v jakékoliv funkci spojené se 
zákonodárnou mocí. 

Co dělá Martin Červíček, když má volný čas?
Teď toho volného času moc nemá. Musím se při-
znat, že veškerý svůj volný čas se snažím věnovat 
rodině. Možná jsem omezil své ostatní zájmy jako 
třeba jízdu na motorce. A když si přeci jenom vy-
šetřím chvilku pro sebe, snažím se sportovat, abych 
se udržel v kondici.

Děláme rozhovor pro prosincové číslo Salonek. Co si 
přejete pod stromeček?
Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Máme takový 
zvyk, že si pod stromeček snažíme dávat poukáz-
ku na zajímavý výlet či podobně strávený volný 
čas, abychom si trochu odpočinuli. Jinak Vánoce 
jsou samozřejmě o dětech, takže jsem zvědav, 
co Ježíšek nadělí našemu čtyřletému Tomíkovi  
i devatenáctiletému Martinovi. Ale osobně bych 
si moc přál především zdraví a spokojenost ne-
jen mé rodině, ale i všem ostatním. V neposled-
ní řade bych si také moc přál, abychom zejména 
my ve veřejném životě dokázali svými názory  
a hlavně skutky společnost zase více spojovat než 
rozdělovat. 

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům?
Především jim přeji hodně zdraví a štěstí v novém 
roce a chtěl bych poděkovat všem, kteří v posled-
ních měsících dělali první poslední ve zdravotnic-
tví, sociální oblasti, školství, ale třeba i všem těm, 
kteří v dalších službách zajišťují v těchto nestan-
dardních podmínkách základní potřeby našeho 
každodenního života. Zasloužili se o to, abychom 
stále měli pocit, že ještě žijeme v normální době a že  
v případě potřeby o nás bude postaráno.

NOVÝ HEJTMAN

800 134 134 
www.ppas.cz

Mějte energie „pod jednou střechou“ s novým produktem KOMPLET 
a ušetřete. Dodávka zemního plynu i elektřiny od jednoho dodavatele 
přináší mnoho výhod. Vše potřebné tak vyřídíte na jednom místě, 
budete mít stále stejnou cenu silové elektřiny po dobu 2 let a navíc 
stálý měsíční poplatek ve výši 0 Kč za odběrné místo elektřiny. 

UŽIJTE SI POHODLÍ 
JEDNOHO DODAVATELE 
PLYNU I ELEKTŘINY

VŽDY NĚCO NAVÍC
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Lékaři a zdravotní sestry stojí nepochybně  
v první linii a obětavě čelí současné korona-
virové pandemii. Také Fakultní nemocnice  
v Hradci Králové se ve vypjatých chvílích šíře-
ní nákazy a náporu pacientů potýkala s nedo-
statkem zdravotnického personálu a musela 
si v kritických chvílích poradit. Jejich pracovní 
úsilí a nespočet hodin strávených na pracovišti 
si zaslouží pomoc okolí. Právě toho si byla vě-
doma hradecká média Východočeská televize 
V1 s magazínem Salonky a lidem v první linii 
podala nezištně pomocnou ruku.

Tato média, která každý den poskytují obyva-
telům města a okolí zpravodajství, se spojila se 
svými partnery a touto pomocí zároveň potěšila 
zdravotní sestry a lékaře. „Jako média z Hradce 
Králové využíváme při této příležitosti sílu našich 
partnerství a chceme pomoci potřebným, zejmé-
na těm v první linii, kteří to mají nyní nejtěžší,“ 
prozradil pohnutky pomoci vydavatel uvedených 
médií Miloslav Bartoň.
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
HRADEC KRÁLOVÉ

V prvním kole zástupci médií oslovili podnik Chilli 
Táta Restaurant z Hradce Králové, který k rozvo-
zu do Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec 
Králové poskytl chutnou pomoc v podobě třiceti 
burgerů, které jsme doplnili balenou Dobrou vo-
dou a také Coca-Colou. „Byl jsem hodně pro tuto 
pomoc, protože rád podporuji místní věci,“ pozna-
menal Martin Pávek, majitel Chilli Táta Restaurant.
Zdravotní sestra Petra Martinovská, která pomoc 
přebírala, sdělila, že zdravotníci, přestože mají 
doma rodiny s dětmi, tráví v nemocnici spoustu 
hodin a spontánně poděkovala. „Jsme za tuto 
pomoc velmi vděční, protože v dnešní době to už 
není samozřejmost a není to tak obvyklé jako při 
první vlně pandemie na jaře. Moc děkujeme.“  

Vydavatel Bartoň už tehdy prozradil, že pokud 
se tento způsob pomoci osvědčí, media v ní bu-
dou ráda pokračovat. „Důležité a prioritní, jak už 
jsem řekl, je teď pomoci všem v první linii. Kromě 
toho chceme sestřičkám i lékařům udělat radost,“ 
uvedl Bartoň. Uplynulo jen několik dní a mediální 

pomoc hradecké „fakultce“ vstoupila do druhého 
dějství.

U plicní kliniky a také Odběrového centra CO-
VID-19 opět zastavilo naše auto s tolik potřebnou 
pomocí. Tentokrát se k nám přidali naši partneři ze 
zdejší restaurace Pizza Coloseum s třiceti báječný-
mi pizzami a nealko nápoje poskytl také pivovar 
Primátor Náchod. „Jsme takový protipól doktorů 
a sestřiček, protože té práce máme nyní málo. 
Když může někomu pomoci, jsme rádi, že může-
me něco udělat,“ nechal se slyšet Tomáš Přibyl, 
majitel restaurace Pizza Coloseum.  

Už před vchodem do plicní kliniky zdravotní ses-
tra Věra Nováková, která společně se sanitářkou 
Michaelou Hančovou krabice s pizzou i nealko 
nápoje převzala, nešetřila díky. „Moc vám děkuje-
me za pomoc, vážíme si toho,“ řekla. Podle sani-
tářky taková pomoc určitě potěší a člověka nabi-
je. „Máme radost a přináší to novou energii, když 
víme, že jsou lidi, kteří myslí na druhé.“   

Obě zdravotnice se shodly, že situace na pod-
zim je jiná než na jaře, kdy pandemie vypukla. 
„Pacientů je více a někteří jsou v horším stavu. 
Zdravotníci se musí snažit, aby tuto náročnou  
a složitou situaci zvládli. Je to velký koloběh. Je-
deme na skupiny a po třech hodinách se střídá-
me, v nemocnici trávíme dvanáct hodin denně. 
Samozřejmě domů chodíme vyčerpaní, unavení. 
Odpočinku není mnoho, ale snažíme se to všech-
no zvládnout,“ sdělila nám při listopadové mediál-
ní pomoci sestra Nováková. 

Vážený pane šéfredaktore,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši mediál-
ní aktivitu, díky které zaměstnanci FN HK dostali 
jako poděkování a podporu za jejich nelehkou 
práci spojenou s péčí o pacienty nakažené CO-
VID-19 čerstvé občerstvení. Podělili jsme lékaře 
a sestřičky jednotlivých oddělení, ale též členy 
týmu, který pracuje v odběrovém centru, nezapo-
mněli jsme ani na dobrovolníky, kteří nám též obě-
tavě pomáhají. Pro všechny naše zaměstnance je 
potěšující jakákoliv pomoc a pozornost, zejména 
je však těší, že na ně veřejnost a organizace myslí, 
cítí jejich podporu. Ještě jednou díky za vše.

Prof. MUDr. Vladimír Palička. CSc., dr. h. c.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové   

Listopadová pomoc Východočeské televize V1 
a magazínu Salonky však nekončila a měla ještě 
třetí pokračování. Pomocnou ruku pro změnu po-
dala hradecká Restaurace Primátorka Pod Tera-
sami. Navštívili jsme zdravotníky z infekční kliniky  
a Odběrového centra COVID-19, kde jsme předali 
několik krabiček s voňavými kuřecími steaky se 
zeleninou doplněné nealkem náchodského pivo-
varu Primátor, což zdravotníkům způsobilo velkou 
radost. Mediální pomoc, za kterou byli zdravotníci 
nesmírně vděční, byla poskytnuta všem, kteří stojí 
skutečně v první linii!

Hynek Šnajdar, foto: Patrik Jandejsek

Revue

MÉDIA S PARTNERY POMOHLA 
SESTRÁM A LÉKAŘŮM

DĚLÁME RADOST PRVNÍ LINII! 

SALONKY REVUE
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HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: ARCHIV 
MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

Hradec Králové před 100 lety 
aneb Co se dělo v prosinci 1920

Uplynuly dva roky od konce první světové války. Hra-
dec Králové prožíval první dva roky od vzniku samo-
statného Československa. Je prosinec roku 1920. A co 
se v tom měsíci před 100 lety ve městě dělo? O tom se 
píše v kronice Městského historického musea v Hrad-
ci Králové. Salonky se k těmto zápisům dostaly díky 
ochotě a spolupráci Státního okresního archivu.

V jednotlivých textech tehdejších událostí jsme 
kvůli autenticitě zápisu ponechali původní znění 
včetně tehdejších slov a také archaického slovosle-
du. Ten může být pro mnohé čtenáře nejen důvo-
dem k mírnému pobavení, ale i k návratu do dob 
již dávno minulých.   

Schody u vojenské nemocnice
Od zřízení nových schodů od vojenské nemocnice 
na Žižkovo náměstí bylo jak finanční komisí, tak 

měst. radou upuštěno. Usneseno bylo, aby na mís-
tě schodů zřídila se stezka, která bude státi kolem 
20.000 K. Upravena bude ještě letos.

Klicpera
Jednota div. ochotníků „Klicpera“ vykazuje se-
znam darů, jež v období 1915–1920 z výtěžků di-
vadelních představení věnovala: Národním úče-
lům 7915,91 K, dobročinným a kulturním účelům 
14.906 K, válečným poškozencům 3612,80 K, na 
udržování divadla 13.801,50 K. 

První sníh
Po dlouhém suchu a mrazivém počasí počal dne  
2. prosince padati sníh, bohužel nepadal dlouho.

Klumparova tryzna
Sokol uspořádal na paměť pětiletého výročí úmr-
tí a památce svého nezapomenutelného starosty  

HISTORICKÉ MOMENTY
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a zasloužilého člověka lidumila, lékaře a Sokola 
tryznu dne 5. prosince v Klicperově divadle. V po-
zadí jeviště stálo výrazné poprsí nezapomenutel-
ného Sokola na svěží domácí zeleni. Sokolští pěvci 
zapěli Smetanovo „Věno“, pak vystoupil br. učitel 
Divecký a promluvil o Dru. Klumparovi. Závěrem 
tryzny byl Pickův sbor „Hoj vzhůru pestrý soko-
le!“ Návštěva byla slušná.

Rozpočet okresu
Dne 6. prosince projednán a schválen byl rozpočet 
okresu zdejšího. Celková potřeba činí 2.760.445,72 
K, úhrada 970.323,11 K, schodek činí 1.790.123,67 
K, který se uhradí přirážkou 63 % k dani činžovní 
(vynese 1.668.492,96 K). Nekrytý schodek uhrazen 
bude z úspor. Do rozpočtu je zařazena také polož-
ka 500.000 K na zakoupení pozemků pro stavbu 
okresní nemocnice, jakož i k uhražení nákladu na 
přípravné práce se stavbou spojené. Obci zdejší 
zvýšeny příspěvky na vydržování škol, 58.000 K na 
reálku a 4300 K na gymnasium a na krytí rozpo-
čtů školních – obchodní akademie 102.000 K, lycea 
42.000 K a školy pro hospodářská povolání žen 

56.500 K, pro chlapeckou výchovu 15.000 K, pro 
útulnu služebných 1000 K. 

Přerušené vyučování
Na reálce přerušeno bylo vyučování na dobu od 
30. listopadu do 5. prosince, ježto se nedostává uhlí 
pro vytápění učeben. Podobně stalo se i učitelské-
mu ústavu a pro nedostatek uhlí finanční ředitel-
ství zdejší dne 7. prosince úřadování zastavilo. 

Jmenování
Při příležitosti založení „Institut français de Pra-
gue“ jmenován prof. zdejší reálky dr. Vl. Buben, 
jednatel místního odboru Alliance Français důstoj-
níkem akademie (Officier d‘académie).

Nakažlivé nemoce
Ve městě šíří se mezi dětmi záškrt a spála. První 
třída obec. školy chlapecké a třetí třída obec. školy 
dívčí, z nichž děti onemocněly, musily býti desin-
fikovány. 

Absolventi středních škol
Absolventi středních škol s maturitou budou při-
jati jako úředničtí čekatelé do železniční odborné 
školy při ředitelství stát. drah v Hradci Králové. 
Přijatí obdrží měsíční adjutum 234 K a příslušný 
drahotní přídavek. Ubytování a strava za levný 
peníz v budově ředitelství. Kolkované žádosti  
s patřičnými doklady buďtež zaslány, pokud 
možno do 15. prosince.  

Komunisté
Dne 11. prosince učinili následkem událostí praž-
ských i zdejší komunisté pokus stávky v továr-
nách velkého Hradce. Sehnali jistou část dělnictva 
hlavně ze strojírny Ippenovy v Hr. Králové, čás-
tečně ze Spoj. strojíren v Kuklenách a pak cihláře 
ze Svob. Dvorů, bylo jich nejvýše 600 a táhli od 
Střelnice – kde jsou se soc. demokraty pod jednou 
střechou – k okres. hejtmanství, kde protestovali 
proti zabrání dělnického domu v Praze stranou 
soc. demokratickou aj. Obsah jednání byl tlumo-
čen dělnictvu soudr. Ingworthem s okna shro-
máždění. Po výzvě k odchodu a klidu průvod ale 
velmi ztenčený odešel z města. Dne 12. t. m. měli 
komunisté na Střelnici schůzi. 
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Stávka
Dne 13. t. m. pořádána byla jenerální stávka, na níž 
dělnictvo velkého Hradce nemělo valné účasti. Se-
šlo se asi 1200 lidé (193 šestistupy), kteří odebrali se 
na náměstí, kde odbýval se tábor lidu. Před zaháje-
ním tábora odebrala se několikačlenná deputace na 
okres. Hejtmanství, aby zde tlumočila požadavky 
komunistů: zřízení závodních rad a dělnických rad 
v každé obci atd. Na náměstí pak ujal se slova ob-
čan neznámého jména a v řeči vykládal, jak komu-
nisté si představují věci v republice, aby dělnictvo 
bylo prý spokojeno. Mluvilo ještě více řečníků, ale 
ze všeho bylo zříti, že jenerální stávka na Hradecku 
mezi dělnictvem populární nebyla a že komunistic-
ká strana na Hradecku mnoho stoupenců neměla.

Cena vánočních stromků
Říšská hospodářská rada schválila tyto ceny: 
do 1 m 1.50 K, od 1 do 2 m 2 – 5 K, od 2 do 4 m 
7 – 10 K, přes 4 m 15 – 20 K.

Výzva občanstvu
Pod tíhou hospodářských poměrů podařilo se ně-
kolika osobám namluviti dělnictvu, že jest možno 
jemu pomoci jen cestou protizákonnou a cestou 
násilí a tím je nepřímo vybízeti k porušení veřej-
ného pořádku a klidu. Protože nepokoji takovými 
jest ohrožována republika ve svých základech, 
zejména v úvěru zahraničním, musí zdejší okres-
ní politická správa postaviti se na půdu zákona  
a proti všem rušitelům přísně zakročiti. Varuji 
proto každého poctivě smýšlejícího občana, by se 

nedal zlákati těmito osobami, protože každý pone-
se za své činy zodpovědnost. – Okresní politická 
správa v Hradci Králové dne 14 prosince 1920. Mi-
nisterský rada Füchl.

Abstinenti
Kroužek mladých abstinentů konal dne 15. prosin-
ce ustavující schůzku v Jiráskových sadech (restau-
race) ve Studentském domově. Promluvil tam p. 
MUDr. Studnička „O škodlivosti alkoholu“.

Ryby na svátky
Ryby pro svátky určené prodává p. K. Beer v domě 
čp. 258, Pouchovská silnice po předložení chlebové 
legitimace a lístku na ryby po 12,70 k za 1 kg.  

Vloupali se
V noci ze dne 21. na 22. prosince vloupali se ne-
známí pachatelé do výkladních skříní obchodu p. 
Pavelky (proti Grandu).

Koupě hotelu Holub
Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a ji-
ných konsumentů energie elektrické spol. s.r.o.  
v Hradci Králové zakoupili hotel Holub u nádraží.

Štědrovečerní nadílka
Dne 23. prosince uspořádala Armáda Spásy štědro-
večerní nadílku pro hradecké děti.
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Lichevní soud
Lichevní soud v Hradci odsoudil bývalého před-
nostu dráhy z Lichkova - Mladkov pro řetězový 
obchod s dřívím, klihem, vápnem a kartáči bez-
podmínečně k pokutě 20 000 Kčs a k 8 měsícům 
žaláře a hostinského Kolbena ze spoluúčasti na  
6 měsíců podmínečně.

Kozy v Hradci
Při soupisu domácího zvířectva napočteny jen ve 
vnitřním městě bez domů na pravém břehu Labe 
243 kozy. Za války chov koz rozmohl se mírou ne-
tušenou, což obec umožnila pronajmutím menších 
dílců pevnostních pozemků, dále část chovatelů 
„přiživovala“ kozy na pozemcích obce. Přechodem 
do normálních poměrů chov koz ve městě pomine. 
Bude to možno, až nastane dostatek mléka. 

Krádež
Dne 30. prosince v noci vnikli lupiči do krámu p. 
Procházky, zasílatelství látek na nábřeží a odcizili 

více balíků zboží. Překvapeni byli ponocným Rů-
žičkou, který jednoho zloděje pronásledoval po 
břehu Labe až skoro k železničnímu mostu, kde se 
mu ztratil. Policie zahájila pátrání a po dvou dnech 
podařilo se jí při prohlídce u rodiny Vojtěchovy  
v Pileticích nalézti nejen odcizené zboží p. Procház-
kovi, ale i předměty odcizené kdysi v družstvu in-
validů i jiné, jichž původ zatím zjištěn nebyl. Jako 
pachatel zatčen byl mladý Vojtěch bydlící v Hradci, 
dále jeho bratr vojín, matka a vnučka její.

Divadlo
Dramatické sdružení „Tyl“ sehrálo dne 31. prosin-
ce frašku „Bytová nouze“ ve prospěch místní Dru-
žiny válečných invalidů, vdov a sirotků.

Útěk zatčeného
Dne 31. prosince odpoledne přivedl četník do bu-
dovy okres. soudu jistého Samka, zatykačem stíha-
ného. Týž použil příležitosti a z budovy uprchl. Byl 
však dopaden a dodán do krajské věznice.
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TECHNICKÉ 
PARAMETRY:
•  6 komor v osazovacím rámu a křídle
•  velká hlavní komora pro zabudování ocelových 

výztuží v tloušťce 1,5 – 2 mm
•  osazení dvojskly nebo trojskly
•  3 kontinuální těsnící roviny
•  stavební hloubka 82,5 mm pro tloušťku zasklení  

do 54 mm
•  součinitel prostupu tepla Uw od 0,73 W/m2

•  zvuková izolace až 45 dB
•  zlepšená statika díky STV® (statickému suchému 

zasklení)
•  dorazové těsnění ve 2 rovinách
•  plastový profil GEALAN

Typy plastových oken  
MATRIX Premium:
•  otevíravá, výklopná, kombinovaná
•  pevné zasklení i kombinované okenní prvky

Uživatelské přednosti plastových 
oken MATRIX Premium:
•  vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
•  široká škála barev podle RAL i dřevěných  

fóliových dekorů
•  možnost výroby oken atypických tvarů
•  bezpečnost zajištěna celoobvodovým kováním 

Roto s vysokou odolností vůči vloupání
•  dlouhá životnost, odolnost proti  

povětrnostním vlivům

Uw od 0,73 W/m2

Okna pro náročné. Vyhoví nejvyšším tech-
nickým i estetickým požadavkům každého domu, 
včetně nízkoenergetického a pasivního. Kombinace 
inovativních detailů zajistí dokonalý tepelný a akus-
tický komfort. Díky atraktivnímu vzhledu se sta-
nou stylovou součástí interiéru i exteriéru. Systém 
MATRIX Premium zahrnuje plastová okna s velkou 
konstrukční hloubkou, šestikomorovým profilem, 
v mnoha dekorech a barvách.

STV® statické suché zasklení

Stavební hloubka 82,5 mm

3 kontinuální těsnící roviny

Zvuková izolace až 45 dB

Plastová okna
MATRIX Premium

Showroom Lipovka
Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  +420 777 712 783
  okna@matrix-as.cz

Showroom Hradec Králové
Střelecká 861, 500 02 Hradec Králové
  +420 776 036 524
  okna.hradec@matrix-as.cz


windows.matrix-as.cz





HYNEK ŠNAJDAR

Za kilo másla dal zákazník 
v roce 1920 tehdejších 60 korun 

Dva roky po první světové válce  
a vzniku Československa to nebyla  
v zemi žádná selanka. Mzdy byly 
poměrně nízké, nezaměstnanost 
vysoká, panovala bída a řada lidí 
si nemohla dovolit v období Vánoc 
žádné velké dárky. 

„Nejcitelněji se projevovala bída  
v nesouladu prudkého růstu cen 
na jedné straně a pomalejšího růstu 
mezd na straně druhé. Vzhledem 
k nedostatečným oficiálním přídě-
lům se rozrůstala do děsivých po-
měrů lichva, tak zvané kěťasení,“ 
uvádí Zdeněk Kárník autor první-
ho dílu své knihy České země v éře 
první republiky (1918 – 1938).

Tento trend se samozřejmě pro-
jevoval i v Hradci Králové, kde 
často základní potraviny dosa-
hovaly výše, která představovala 
pro nemajetné skupiny obyvatel 
problém. Součástí předvánočního 
a vánočního období ve městě byly 
tradiční týdenní trhy, které nabíze-
ly obvyklé potraviny včetně masa 
či zeleniny. 

A jaké byly tehdy ceny potravin? 
Například jeden kilogram más-
la na týdenním trhu 24. prosince 
1920 přišel na 58 až 60 korun. Jed-
no vejce si našinec mohl pořídit za  
2 koruny a nejdražší položkou bylo 
maso. Kilogram vepřového přišel 
na 30 až 32 korun, stejná váha uze-
ného pak na 36 až 40 a kilo sádla 
na 40 korun. Ceny potravin uvá-
díme v přiloženém ceníku, který 
nám poskytl Státní okresní archiv 
v Hradci Králové.

VÁNOČNÍ TRHY
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K přání příjemného prožití vánočních svátků
připojujeme poděkování 
za Vaši důvěru a podporu v nelehkém roce 2020. 

Úspěšný nový rok přeje všem 
svým zaměstnancům a jejich blízkým
vedení společnosti Vitesco Technologies Trutnov.

I v roce 2021 Vás budeme potřebovat.
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HYNEK ŠNAJDAR, 
FOTO: MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH

Dnes řádí koronavirus, 
před stoletím španělská chřipka

Rok 2020 se zapíše do dějin lidstva jako období, které 
postihla pandemie nákazy covid-19. Tato nemoc se 
během krátké doby začala rychle šířit celým světem  
a nevyhnula se ani České republice včetně Hradce 
Králové. Po jarním ataku v ještě větší míře zaútočila 
na podzim, kdy onemocněly tisíce lidí a mnozí ne-
mocní s touto nákazou zemřeli.

V této souvislosti je třeba se vrátit o více než sto let 
zpátky, kdy v roce 1918 do českého prostoru vtrhla 
jiná obávaná nákaza – španělská chřipka. Ta vyvr-
cholila v roce 1920 a za dva roky za sebou nechala 
spoušť. V celém světě ji totiž podlehlo minimálně 
50 milionů lidí s tím, že se jich nakazilo přibližně 
500 milionů, tehdy celá třetina světové populace. 

Tenkrát neumírali pouze staří a nemocní lidé, ale 
také děti, které neměly ani pět let, či mladí lidé 
kolem dvaceti let nebo třeba třicátníci, čtyřicátníci. 
Španělská chřipka, která se podobně jako koronavi-
rus objevovala ve vlnách, byla v té době neskuteč-
ným strašákem. Stejně jako covid proletěla celým 
světem, zanechala osudové následky, ale odezněla.
I tehdy lidé končili v karanténách a tvořila se roz-
manitá opatření. K tomu sloužily kampaně propa-
gující nošení roušek, z hygienických důvodů časté 
mytí rukou, izolace nemocných, uzavírání škol, di-
vadel, veřejných prostor a podniků. Byla zde totiž 
snaha, podobně jako nyní, odříznout zákeřnému 

PANDEMIE

viru cestu k obyvatelstvu. I když španělská chřipka 
neměla pro Hradec tak fatální důsledky, jak jsme 
zjistili ze zápisů kroniky z roku 1918, jejíž materiály 
nám poskytl Státní okresní archiv, určité neblahé 
náznaky v této souvislosti tu přece jenom byly.

„Španělská chřípka počíná se rozmáhati. One-
mocnělo několik vojínů. Mezi dětmi jest několik 
set lehčích případů,“ stojí například v kronice  
z roku 1918. Kromě toho kvůli chřipkové epidemii 
ve městě „zastaveno bylo vyučování na Obchodní 
akademii a učitelském ústavu do 14. října a na re-
álce a gymnasiu do 24. října.“ Podle dalšího zápisu 
v kronice se chřipková epidemie „rozšířila v městě 
i okolí s překotnou rychlostí a zachvátila velikou 
část obyvatelstva, zvláště děti a osoby mladého 
věku. Návštěva škol byla velmi slabá a nechyběli 
jen žáci, v některých školách i učitelé, hlavně na re-
álce a gymnasiu.“  

Nespočet onemocnění, ale zejména hlášení o úmrtí 
značně znepokojilo obyvatelstvo Hradce Králo-
vé. „Tak v tomto týdnu rozmnožila se nezvyklá 
úmrtní oznámení na návěstních tabulích zde i na 
Pražském Předměstí,“ stojí v kronice, která rovněž 
uvádí několik osudových příkladů.  „Dne 2. října 
zemřel p. Jar. Tichý, malíř a domovník městského 
Klicperova divadla v stáří 49 roků. V garnisonní 
nemocnici v Záhřebě zesnul dne 5. října architekt p. 
Vlad. Fultner, zál. nadporučík děl.  pluku v stáří 31 
let. Dne 5. října zesnula pí. Al. Thořová, choť člena 
měst. rady ve věku 44 roků. Dne 8. října zemřel ob-

chodník p. Jindřich Heimer ve věku 36 let na chřipku…“ Španělská 
chřipka si prostě vybírala svou krutou daň.

Samozřejmě v dobových materiálech se rovněž poukazovalo na 
přetíženost lékařů a zdravotnického personálu. „Lékaři jsou ovšem 
přetíženi, a lze říci, že jsou téměř ve dne i v noci na nohou,“ bylo 
zaznamenáno v kronice. Je to dokonalá paralela s dnešní korona-
virovou dobou. I dnes, jako před více než sto lety, jsou zdravotníci 
v první linii přetížení, tráví nespočetné hodiny na svých pracovi-
štích, aby pečovali o nakažené i běžné pacienty. Je zřejmé, že na 
virové nákazy tohoto charakteru a rozsahu se nelze dopředu na 
sto procent připravit. Ať už to bylo v době španělské chřipky, tak 
i nyní při koronaviru.

Kronika také zaznamenala průběh někdejší španělské chřipky. 
Popisuje příznaky ne nepodobné těm naznačující onemocnění 
covidem-19. „Průběh nemoci jest ve veliké většině případů lehký  
a krátký, pouze u malého počtu nemocných objevil se těžký zánět 
dýchadel, končící bohužel často smrtí. Každý, kdo pozoruje první 
příznaky choroby (bolení hlavy, v zádech a končetinách, bolesti  
v krku, chrapot a kašel, mrazení s horečkou), nechť ihned ulehne  
a povolá lékaře. Zbytečný strach snižuje vzdornost organismu, 
rovněž i excesy všeho druhu.“

Dnešní doba v porovnání s dobou před sto lety je však úrovní 
zdravotnictví i komfortem většiny obyvatel nesrovnatelná. Nynější 
pacienti mají zajištěnou lékařskou péči, nemoc prožívají v čistých 
a vytápěných prostorách. Je to zkrátka běžný standard 21. stole-
tí v civilizovaných zemích. V roce krátce po první světové válce  
v Hradci Králové, ani jinde v zemi to však nebylo běžným pravi-
dlem, což potvrzuje další zápis z kroniky Městského historického 
musea v Hradci Králové, který hovoří za vše.
 
„Bohužel nedostatek topiva se bolestně pociťuje, neboť při této 
chorobě je nejdůležitějším, aby nemocný několik dnů prodlel v tep-
le.“ Věřme tedy, že stejně jako španělská chřipka, tak i koronavirus 
pomine a život člověka se vrátí do zdravých kolejí.

Budova tzv. staré nemocnice 
po přestavbě, druhá polovina 

dvacátých let 20. století.

Zdravotnický personál staré nemocnice, před rokem 1918.
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Osvěta lidu: Vhodné dárky 
překvapí a doplní radostný den!

Nedílnou součástí pravidelných periodik jsou reklamy či reklamní texty. Bylo tomu tak vždy a pokud budou  
i nadále vycházet, bude tomu tak i v budoucnosti. Jedním z takových listů, který vycházel více než čtyřicet let, 
byla Osvěta lidu, jež v Hradci Králové zanechala svou stopu a byla tamním populární časopisem.

„Díky svému obsahu si našla velkou základnu čte-
nářů,“ napsal mimo jiné v roce 2015 Václav Nyč ve 
své diplomové práci nazvané Periodikum Osvěta 
lidu z let 1896 – 1941 v dobovém kontextu, jako 
uzavření studia na Filozofické fakultě – Katedry 
pomocných věd historických a archivnictví Uni-
verzity Hradec Králové. A právě reklama byla sa-
mozřejmou součástí tohoto časopisu. 

„Pro získání nových čtenářů lákala reklama na 
obsah, který se teprve volně utvářel a profiloval. 
Jednalo se o jistou formu upoutávky. Ostatní in-
zeráty byly věnovány převážně hradeckým pod-
nikům (hotel Merkur, Družstvo na zužitkování 
ovoce v Hradci Králové s dalším),“ zmínil ve své 
diplomce Nýč.

Příklady reklamy v Osvětě lidu
„Bohumil Košťál, hostinský v Hradci Králové, od-
poručuje svůj závod hostinský v Pražské ulici č. 
79. Dobře vyleželé pivo Královéhradecké. Obsluha 

vzorná. V místnosti je drobný prodej časopisů: Lid, 
Ruch, Radikální listy a Hlasy z vých. Čech.“

„Jaroslav Stuchlík v Plotištích doporučuje ctěné-
mu obecenstvu svůj závod krupařský i pekařský, 
v němž lze dostati moučné výrobky jedině z české 
mouky. Výtečný samožitný chléb a každodenně 
čerstvé pečivo. Výhodná koupě v malém i velkém. 
P. T. pp. obchodníkům dovážím na požádání kou-
pené zboží na místo ustanovené.“

„Největší sklad nábytku. Jan Knypl v Hradci Krá-
lové. Úplné zařízení ložnic, jídelen, výbavy pro ne-
věsty. Provedení ve všech slozích co nejvkusnější. 
Ceny levné. Mnoholeté renomé.“

Čtenářům prosincového magazínu Salonky před-
stavujeme některé reklamy, které vyšly v Osvětě 
lidu právě před 100 lety v roce 1920, zaměřené 
kromě jiného zejména na tehdejší vánoční prodej.  
I když se tehdy reklamy a inzeráty v mnohém 
oproti dnešku lišily, záměr byl stále stejný: perio-
diku to přinášelo potřebné finance a zadavatelům 
zase odbyt jejich zboží.

HYNEK ŠNAJDAR, FOTO: STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV HK
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