
V dílně umělecké školy právě
vzniká ,,Horáčkova“ plastika
Autor Tvaru i známého jičínského Draka se však náročné kovařině věnovat nechce

OTAKAR GRUND

Turnov - Právě v době prázd-
nin je nejpříhodnější čas k vy-
tvoření uměleckého díla, na-
zvaného prostě Tvar.
Už na konci letošního října má
nové autorovo dílo ozdobit
před lety rekonstruovanou
stavbu Kulturního centra
Střelnice.

Autorem kovové plastiky o
váze tří tun a rozměrech šest
krát dva metry je absolvent
zdejší umělecko – průmyslové
školy, Jiří Kmošek.

Každý si může
představit, co chce
„Celé dílo je abstraktní tvar,
pro nějž jsem našel inspiraci z
podoby různých šperků, nale-
zených v době bronzové. Kaž-
dý si může podle své fantazie
představovat něco jiného.
Podle mě ale nejlépe doplňuje

svislou konstrukci betono-
vých sloupů budovy a snad i
proto od samého začátku nej-
více imponovala architektu
nové Střelnice, Radku Šímo-
vi, který prý byl mým ná-
vrhem nadšen,“ uvedl pro Kr-
konošský deník autor Kmo-
šek.

Podle něj se do soutěže, vy-
psané z popudu zdejší radnice
uměleckou školou, přihlásil, a
z osmdesáti návrhů vybrala
shodně porota školních vý-
tvarníků, později i porota dal-
ších odborníků, jednoznačně
jeho návrh jako nejlepší.
Kmošek už totiž umělecké ve-
řejnosti není zcela neznámý.

Jeho maturitní práce, kte-
rou vytvořil pod názvem
Drak nadchla závěrečnou po-
rotu před lety, kdy si jičínští
jeho dílo už předem objednali
jako symbol pro tehdejší roč-
ník známého festivalu „Jičín,
město pohádek“.

Podobně jako k výrobě
Draka, Jiří Kmošek užil ko-
vový materiál, jehož povrch
po opracování nechá částečně
zrezivět a pak v této podobě
zakonzervovat.

Na rozměrnou plastiku,
která právě nyní vzniká ve
výtvarné dílně turnovské
umělecko – průmyslové školy,
bylo potřeba asi dva a půl ki-
lometrů svárů a kovová plo-
cha dosahuje padesáti metrů
čtverečních.

Pochopitelně, že Kmošek
přizval ke spolupráci nejen
své spolužáky Jaroslava Vál-
ka, Karla Kortana, ale i svého
bývalého profesora Jana
Mastníka, aby dosud nejroz-
měrnější dílo, které na škole
vzniklo, bylo hotovo včas.

Autor, jenž nyní studuje na
vysoké škole chemicko – tech-
nologické obor restaurování
kovů, pochází ze Sebranic u
Litomyšle. Tři další jeho brat-

ři se věnují architektuře, his-
torii a fotografování, takže
prostředí, v němž vyrůstal, jej
zřejmě předurčilo k dráze vý-
tvarníka.

Chce se zabývat
restaurováním kovů
„Živit se tím ale rozhodně ne-
chci. Když se naskytne příle-
žitost, každopádně se jí bránit
nebudu. Převážně se chci vě-
novat restaurování kovů,
protože tohle je práce náročná
nejen fyzicky, ale také na pro-
story, materiál i potřebné vy-
bavení,“ řekl pro Krkonošský
deník autor.

Ten se už dnes těší na do-
končení a slavnostní odhalení
plastiky před budovou Střel-
nice 28. října, nedlouho po ne-
dožitých osmdesátinách me-
cenáše Bohuslava Jana Ho-
ráčka, jehož památce je umě-
lecké dílo věnováno.

AUTORJiří Kmošek při práci na plastice „Tvar“ v dílně Střední umělecko – průmyslové školy v Turnově. Foto: Otakar Grund

Člena vedení města čeká zřejmě soud
Dokončení ze str. 1

Podávání trestních ozná-
mení přitom označil za způsob
předvolebního boje před kraj-
skými volbami. „Takový způ-
sob je v Trutnově netradiční,
ale nelze ho nikomu upřít,“
komentoval Tomáš Hendrych
kauzu v prohlášení pro média.

Šlo stále
o stejné peníze
„Mým jednáním nevznikla
městu žádná škoda. V celé vě-
ci jde totiž o způsob, jakým
jsou financována sportoviště
(zimní stadion, fotbalový sta-
dion a hala ZŠ Komenského) v
Trutnově. Dosavadní způsob
nepovažuji za optimální ani já
a uznávám, že ve vztazích me-
zi Základní školou Komen-
ského a BK KARA Trutnov by-
ly drobné formální nedostat-

ky,“ připustil místostarosta.
„Namísto rozdělení peněz pro
školu a basketbal, který by pe-
níze škole následně pouze pře-
posílal, dostávala škola jedny
peníze dohromady. Z toho vy-
plývá, že se nikdo na nikom
neobohatil, šlo stále o stejné
peníze,“ vysvětloval Tomáš

Hendrych. „Nechce se mi vě-
řit, že basketbal je opozici až
tak velkým trnem v oku, pře-
devším kvůli hráčkám a hrá-
čům i fanouškům. Zároveň vě-
řím, že tyto útoky nijak nepo-
škodí jediný ligový sport v
Trutnově, který má podporu
široké veřejnosti v celém re-
gionu,“ uzavřel Hendrych.

Ve hře je také
neznámý pachatel
Nutno podotknout, že v obou
podaných oznámeních je v ko-
lonce „podezřelí“ uveden v bo-
dě B „neznámý pachatel“.
Oznamovatelé se obrátili na
Krajské státní zastupitelství v
Hradci Králové z důvodu mož-
né podjatosti. „Je možné, že se
k oznámení další zastupitelé
přidají. Vyzval jsem je k to-
mu,“ dodal Josef Hübl . (jm)

Strážníci dvakrát v centru města naháněli zatoulané ovce
Jablonec n. N. – Za normál-
ních okolností by byla nahá-
něná zatoulané ovce v centru
města pro strážníky kuriozi-
ta, ale podruhé během týdne
už to byla možná i kuriózní
otrava.

Chytit vystresované zvíře
totiž není žádný med, zvlášť
když si pobíhá na silnici mezi
auty. Sobotní výlet malé ov-
ce, která utekla majiteli z
Pražské ulice, naštěstí pro zví-
ře skončil dobře, ale strážníci
se kvůli tomu pěkně zapotili.

„Hlášení o ovci, která se po-
hybovala v ulici Sadová u Tyr-
šových sadů, jsme přijali pár
minut po čtrnácté hodině.
Strážníci hned vyjeli na mís-
to, ale vystrašená ovce před
nimi utíkala a v tu chvíli ne-

byla šance ji chytit,“ líčí ředi-
tel jablonecké městské policie
Luboš Raisner.

Vystresovaná ovce si to me-
zi auty namířila po silnici
směrem k přehradě, přičemž
ji strážníci pro její bezpečí do-
provázeli vozem se zapnutým
majákem.

V mezihře se zatím na měst-
skou policii obrátil sám maji-
tel, který se dotazoval, jestli
strážníci nemají o zatoulané
ovci nějaké zprávy.

„U garáží v ulici U Rybníka
u přehrady se nakonec zvíře
podařilo dostat do slepé ulič-
ky a odchytit,“ uzavřel Luboš
Raisner s tím, že městská po-
licie pak případ k řešení jab-
loneckému magistrátu.

Obdobný odchyt strážníci

zažili minulé úterý v Kokoní-
ně, kde se zatoulal malý berá-
nek, který utekl majiteli byd-
lícímu mezi Horním Maxo-
vem a Josefovým Dolem. To-
mu s beránkem uteklo ještě
odrostlé jehně, které se ale za-
tím nenašlo.

Zatoulané jehně je bílé s čer-
nou hlavou, označené znám-
kami a pohybovat se může
prakticky kdekoliv. Kdyby li-
dé zvíře viděli, mohou kon-
taktovat libereckou Archu na
čísle 728040610 nebo útulek
Dášenka na 606472619.

Podle majitelky lučanského
útulku Dášenka Dagmar Ku-
bištové, která v sobotu přijela
na místo odchytu, když už slu-
žeb útulku nebylo třeba, se za-
toulané ovce promenádovaly

Jabloncem i v minulosti. Jed-
na navíc na cestě od svého ma-
jitele ušla skoro čtyřicet kilo-
metrů.

„V centru města jsme před
časemodchytávali ikozuapak
také jednoho kozla, který byl
navíc dost agresivní. Zajíma-
vostí je, že o kozla se pak ni-
kdonepřihlásilamuselosemu
najít místo ve stájích u koní,“
poznamenala majitelka útul-
ku Dášenka.

Vzpomíná si také na tři pra-
sata, která před časem na pro-
cházce Jabloncem dokonce
zablokovala jednu z křižova-
tek. „Byla to prasnice se dvě-
ma selaty. Do Jablonce nad Ni-
sou tehdy přišli ze sousedních
Lučan,“ říká Dagmar Ku-
bištová. (vra)

ČÍSLO DNE
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V sobotu 14. července se na hra-

deckém Eliščině nábřeží uskuteční

závody vozítek s pedály. Od tři-

nácti hodin uvidíte závodníky z ně-

kolika zemí Evropy. Soutěžit mo-

hou i děti s vlastními šlapacími au-

tíčky, koloběžkami či tříkolkami.

Opravy Pasa začnou za pár dní
Broumovsko – Koncem července začne rekonstrukce
Pasa, životně důležité silnice pro obyvatele Broumov-
ska. Uvedl to Imrich Dioszegi, mluvčí krajského úřa-
du. Díky této stavbě Pasa rozšíří a vzniknou stoupací
pruhy a cestování z Náchoda do Broumova bude poho-
dlnější a především bezpečnější. Rekonstrukce Pasa vy-
jde na více než 93 milionů korun, většinu pokryjí ná-
klady z Evropské unie. Rekonstrukce této silnice by mě-
la proběhnout na zhruba 4 kilometry dlouhém úseku,
který patří především v zimě k nejnebezpečnějším. Sil-
nice je jedinou cestou, kudy mezi Náchodem a Brou-
movem proudí kamiony, linkové autobusy či vozy sa-
nitek záchranářů. Proto je její význam pro celou oblast
zcela klíčový,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubo-
mír Franc. Stavbaři se do práce na silnici pustí 23. čer-
vence, sloužit řidičům by měla začít na podzim příští-
ho roku. (red)
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Informační centrum má kancelář

Semily – V prostorách budovy Muzea a Pojizerské ga-
lerie byla začátkem července slavnostně otevřena mís-
tostarostkou Semil Marcelou Volšičkovou nová kan-
celář Turistického informačního centra. Do budovy
muzea byla přestěhována z prostor v domku na Rie-
grově náměstí. Místnost se povedlo v krátké době zre-
konstruovat a návštěvníci tak mají možnost posezení
na pohodlných tonetkách. Samozřejmostí je internet
zdarma. Otevírací doba informačního centra je o prázd-
ninách totožná s nynější otevírací dobou muzea, tedy
denně od 9 do 17 hodin. (pjs)

Dozvěděli jsme se

Zaujalo nás

Kauza bude mít asi dopad na volby
Broumov – Obvinění známého advokáta Drahomíra
Růčky, manžela bývalé starostky Broumova Libuše
Růčkové, bude mít podle zastupitelů města zřejmě do-
pad na volby i na dění v Broumově. Advokát je obvi-
něn ze zpronevěry deseti milionů korun a v současné do-
bě je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až de-
setileté vězení. „Podle mě jde o velké osobní selhání pa-
na Růčky, jeho kauza bude mít zcela přirozeně velký
vliv na vnímání důvěryhodnosti paní Růčkové jako čel-
ní kandidátky ODS do krajských voleb,“ míní radní Ji-
ří Ringel. „O případu mého manžela nemám zatím žád-
né nové informace,“ sdělila včera Růčková s tím, že ny-
ní jedná v rámci ODS o kandidatuře ve volbách. (sýk)

Zajímavost

Zprávy 71 regionálních 

Deníků v jedné aplikaci

Nejnovější informace z českých regionů 

pro váš android
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Ŷ  Zprávy z celé České republiky a světa 

 vždy po ruce.
Ŷ  Sdělte novinky z vašeho regionu 
 přátelům sdílením na Facebook 

 či emailem.
Ŷ  Komfortní čtení zpravodajství, 
 intuitivní ovládání.
Ŷ  Stáhněte zdarma na Google Plus.
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