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Hradecký kraj
Kateřina Englichová jen sama
s harfou. A při svíčkách

Plavčík: Snad na Flošně
vydržím až do penze
Stanislav Ďoubal
redaktor MF DNES

HRADEC KRÁLOVÉ Sedí na svém
stanovišti, přes sluneční brýle sleduje okolí, občas uklidní rozjařenou mládež, ošetří drobná zranění,
poradí mladým kolegům. Dvanáctihodinovou službu málokdy přeruší
dramatický zásah. Plavčík Jiří Lánský hlídá bezpečí plavců i neplavců
na hradeckém koupališti Flošna od
roku 2010, kdy se otevřelo.
„Mladí mají představu, že to bude
jako ve filmu, a po první sezoně většinou řeknou, že je to hrozná nuda,
že to čekali akčnější,“ konstatuje
osmapadesátiletý sportovec. Původně řidič autobusu byl na Flošně
několik let jediným stálým plavčíkem, později přibyl ještě jeden profesionál, zbytek jsou mladí brigádníci.
Pochvala od záchranářů
„V roce 2002 jsem se přihlásil na inzerát jako plavčík na pardubickém
koupališti. Když se v roce 2010 zavíralo kvůli rekonstrukci, šel jsem do
Hradce, kde se zrovna otevírala
Flošna. A už jsem tady zůstal. Pracovní doba je od 8 do 20 hodin, jeden týden jsem tady dva dny, v dalším pět dní. Střídáme se ve dvou s
kolegyní. Dnes není tak teplo, je
méně lidí, takže budeme na směně
tři. Ale když je návštěvnost vysoká,
je nás tady pět nebo šest. Na mladé
kolegy dohlížím, snažím se jim poradit a pomáhat. Celkově nás je
možná až pětadvacet,“ počítá Jiří
Lánský a vzpomíná na nejvyhrocenější zásah kariéry: „Dlouho jsme
tady žádný vážný případ neměli,
ale potom jich několik přišlo, z
toho jeden byl opravdu dramatický. Šestiletá dívka se nám tady topila. Stalo se to poblíž schodů na můstek nad bazénem a celou dobu to
vypadalo, že si jenom hraje. Najednou však klesla pod hladinu. Plavčík to naštěstí uviděl a vytáhl ji. Pod
vodou byla minutu, ale nevíme, nakolik se předtím nalokala vody.
Byla potřeba resuscitace, přijela záchranka, ale naštěstí to dopadlo
dobře.“

Plavčík Jiří Lánský slouží na hradeckém koupališti Flošně třináctou sezonu. Foto: Martin Veselý, MAFRA
Za výjimečný zásah se plavčíkům
dostalo uznání zdravotnických záchranářů. „Díky kvalitní resuscitaci
prováděné plavčíky střídáním umělého dýchání a srdeční masáže se
podařilo obnovit základní životní
funkce a dítě bylo ve stabilizovaném stavu předáno k další péči do
fakultní nemocnice,“ popsali událost z konce června roku 2017.
Poctivá příprava, dobrá parta
Naštěstí to bylo ojedinělé, plavčíci
většinou řeší méně závažné úrazy a
zdravotní komplikace. A místo
umělohmotných červených plováků známých z Pobřežní hlídky používají pěnové plovoucí desky.
„Jsou praktičtější, mohou se třeba dát pod hlavu při epileptickém
záchvatu. Když vidíme, že má člověk problémy na hladině, tak ji použijeme, ale pokud je už pod vodou,
je na desku pozdě. Ale to jsou sku-

Mladí mají představu,
že to bude jako ve
filmu, a po první
sezoně většinou
řeknou, že je to
hrozná nuda.

tečně výjimky, opravdu toho moc
nenaběháme, možná tak jednou za
sezonu. Často ošetřujeme vosí a
včelí bodnutí, objevují se výrony
kotníku, zlomeniny klíční kosti. Co
se týká dohlížení na pořádek, problémy dělají většinou party mla-

Tak hoří elektrokoloběžka. Stroj
za sto tisíc měl jít do servisu

Potřetí se na 17. ročník festivalu
Za poklady Broumovska vrátí harfenistka Kateřina Englichová. Rezidenční umělkyně s hradeckou
Filharmonií (na snímku) už v klášterním kostele sv. Vojtěcha provedla Krajinu paměti, koncert
pro harfu a malý orchestr od dalšího rezidenta Kryštofa Marka, a
v kostele sv. Petra a Pavla barokní repertoár s pěvkyní Markétou
Cukrovou. Zítra však vystoupí v
Adršpachu sama a při svíčkách.
Romanticko–moderní repertoár
v podání rezidenční umělkyně
festivalu Kateřiny Englichové navazuje na úspěšný koncept koncertu při svíčkách z minulého
roku. Atmosféru umocní, že do
kostela Povýšení sv. Kříže v Adršpachu není obvykle přivedena
elektřina, svíčky tak budou významným zdrojem světla,“ říká

ředitelka festivalu Tereza Kramplová. Koncert začíná v 21 hodin.
Program je sestaven přímo pro
festival a zazní i méně známá díla
harfového repertoáru, kupříkladu Debussyho Tanec nábožný a
světský, Hasselmansovo Podzimní listí, Fibichovy Nálady, dojmy
a upomínky, fantazie na ukrajinskou píseň Oj u vishnevomu
sadu, Glassova skladby Why does
someone have to die? Tedy i některá, která autoři harfenistce věnovali. Vstupné tentokrát činí
290 Kč. Vstupenky lze zakoupit
online na festivalovém webu
www.zapoklady.cz. Druhý koncert se uskuteční v sobotu v 18 hodin v božanovském kostele sv.
Máří Magdalény, kde vystoupí
špičkový německý klavírista
Matthias Kirschnereit. (mar)
Foto: archiv festivalu

DOBRUŠKA Hasiči v úterý dopoledne spěchali do Dobrušky na Rychnovsku k požáru elektrokoloběžky.
Měla technickou závadu a majitel
čekal na odvoz stroje do servisu.
Na videu, které hasiči u zásahu pořídili, je vidět koloběžku v plamenech. Požár byl rychle uhašen, v
okolí nebylo ohroženo nic dalšího.
„Podle vyšetřovatele došlo k požá-

ru krátce před tím, než si stroj vyzvedla přepravní firma, koloběžka
měla putovat do servisu. Místo toho
ji odešleme na odbornou expertizu,
protože příčinou vzniku události
byla technická závada,“ sdělila
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje
Martina Götzová. Pod videem zveřejněným na sociálních sítích hasi-

čů se rozpoutala debata, zda to není
nepřiměřené zpochybňování bezpečnosti vozidel s akumulátory včetně elektromobilů, když přitom čas
od času hoří i dopravní prostředky
se spalovacími motory.
Hasiči chtěli apelovat na dodržování bezpečnosti. Majitel shořelé koloběžky postupoval správně. „Abychom minimalizovali riziko vzniku
požáru jakýchkoliv akumulátorů a
předešli možným technickým závadám, je nutné vždy dodržovat veškeré návody a doporučení výrobce,
vyvarujte se neodborných zásahů a
používání neoriginálních dílů. Pořádně si rozmyslete, kde zařízení s
akumulátory skladovat a parkovat,“ přidala rady Götzová.
U podobného případu zasahovali
krajští hasiči koncem července v
Týništi nad Orlicí, kde byla příčinou
požáru přístřešku u rodinného
domu baterie elektrokola. „Škoda
byla odhadnuta na 1,5 milionu korun. Za požárem stála baterie elektrokola. Kolo nebylo připojené na
nabíjení,“ uvedla mluvčí. Porucha
při nabíjení e-koloběžky způsobila
loni požár bytu v Liberci. (poš)
Video na hradec.idnes.cz

dých kluků. Je dobré nenechat je
příliš rozjet a upozornit je co nejdříve. Potom už bývá většinou klid,“
líčí zkušený plavčík, který se na své
povolání musí neustále připravovat.
„Celý rok samozřejmě trénuju plavání, abych byl v kondici a mohl zasáhnout a pomoct. Postřeh se vycvičí časem zkušenostmi. Jinak běhám
a chodím do posilovny. Při této práci je příprava důležitá, avšak hodně
záleží na partě, na tom, jak dobře
spolu plavčíci vycházejí. To se letos
opravdu povedlo, navíc máme i
vstřícné vedoucí,“ pochvaluje si Jiří
Lánský. Na podzim se přesouvá do
městských lázní k padesátimetrovému bazénu a do aquacentra na Eliščině nábřeží v centru Hradce Králové.
A věří, že má ještě řádku sezon před
sebou: „Doufám, že do důchodu
tady vydržím, ale to záleží na zdraví
a fyzické kondici, důležitý je i zrak.“

Dvůr Králové nad Labem

Pivařům zahraje
Škwor a Rimortis
Kapely Škwor, Wishmasters, Rimortis, PurpleMania a AC/DC Tribute vystoupí na sobotním Dni
piva ve Dvoře Králové. Program na
náměstí T. G. Masaryka začne ve 14
hodin. (top)

Hostinné

Benefiční koncert
Saxofonové kvarteto Golden Saxis
vystoupí v neděli v 17 hodin na benefičním koncertě v děkanském
kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném. Výtěžek půjde na restaurování vzácných barokních varhan F.
P. Horáka. (top)

Nové Město nad Metují

Den otevřených
dveří u hodinářů
Společnost Elton hodinářská, jediný
český výrobce hodinek Prim s tradicí od roku 1949, pořádá prohlídku
výroby náramkových hodinek, a to
3. září od 9 do 17 hodin. (mar)

