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DOLNÍ BRANNÁ Staré lyže, sáňky,
vázání, odznaky, vosky a další arte-
fakty související se zimními sporty
sbírá Aleš Suk z Dolní Branné už 35
let. Jeho pozoruhodná kolekce se
stala základem nového muzea lyžo-
vání, které vzniklo ve čtvrt tisíciletí
staré roubence.
Ve dvou místnostech je nyní přes-

ně 1 113 exponátů. Bývalá škola s čís-
lem popisným jedna, která prošla
náročnou rekonstrukcí, je nejstarší
památkou Dolní Branné. Muzeum
je otevřené každou sobotu, jeho
součástí je i kavárna v suterénu.
Aleš Suk se celý život věnuje bě-

žeckému lyžování. Jako učitel tělo-
cviku na vrchlabské základní škole
přivedl k vrcholovému sportu Evu
Samkovou, Michala Krčmáře nebo
Karolínu Erbanovou. Stal se z něj
uznávaný trenér s instinktem na ta-
lenty. Kromě toho je ale také vášni-
vým sběratelem. Právě jeho kolek-
ce čítající tisíce předmětů dala zá-
klad muzeu v Dolní Branné. Celoži-
votní sbírku lyžařských, sáňkař-
ských a bruslařských artefaktů Aleš
Suk před lety nabídl obci.
„Něco jsem získal od kamarádů,

šmejdil jsem po půdách a obcházel
starožitnictví, znám spoustu lyžařů,
každý mi něco přinesl. Vosky jsem
kupoval na internetových aukcích,“
vyjmenovává trenér. Celkemmá víc
než tři tisíce exponátů, domuzea se
vešla třetina.
Hlavní expozice představuje pio-

nýrské časy a vývoj lyžování, brusle-
ní, sáňkování, zimní turistiky a jízdy
na bobech. Vystavené lyže a brusle
pocházejí z velké části od místních
výrobců. Raritou je kombinace lyží
a sněžnic, takzvané lyžosněžnice, z
manufaktury v německém Stuttgar-
tu nebo skládací lyže, které v Jan-
ských Lázních za války zanechal
wehrmacht.
Další zajímavostí jsou kovové ko-

lečkové lyže, které v roce 1962 vyro-
bil tehdy šestnáctiletý učeň vrchlab-
ské automobilky Ruda Špicar. Už ze
30. let pocházejí kočárkové lyže, jež
se instalovaly pod kolečka dětských
kočárků. Stejně jako řada dalších ex-
ponátů vznikly v dílně významného
vysockého lyžaře a výrobce Antoní-
na Bartoně. Unikátem muzea je ko-
lekce lyžařských vosků a mazání od
140 výrobců ze třech světadílů, tvoří
ji čtyři stovky exponátů.
„Myslím si, že je to největší sbírka

vosků v Evropě. V depozitáři muzea
jichmáme dalších osm set,“ upozor-
ňuje Aleš Suk. Počítá s tím, že nejen
část výstavy věnovaná voskům se
bude obměňovat.
Součástí muzea je síň slávy připo-

mínající úspěchy rodáků z Vrchlab-
ska. Hlavní chloubou jsou originální
lyže Bohumila Hanče z roku 1909 a
skleněná karafa za vítězství v závo-
dě na 15 kilometrů ve Vysokém nad
Jizerou.
„Byla to poslední cena, kterou vy-

hrál před tragickou padesátkou v
roce 1913,“ poznamenává Aleš Suk.
Velmi cennýmkouskem je 32 kilogra-
mů vážící bronzová socha lyžaře od
významného jaroměřského sochaře
a medailéra Otakara Španiela. „Tyto
sochy jsou v republice pouze dvě.
Jedna se nachází v depozitáři Národ-
ního muzea v Terezíně, druhá u nás.
Byla to cena pro mistra lyžaře, která
se udělovala od roku 1923 až do roku
1933,“ vysvětluje sběratel.
V síni slávy je k vidění také Křišťálo-

vý glóbus za celkové vítězství ve Svě-
tovém poháru, který v roce 2019 zís-
kala snowboardcrossařka Eva Sam-
ková. Medailové úspěchy vrchlabské
běžkyně na lyžích Blanky Paulů ze
světového šampionátu ve Falunu v
roce 1974 připomíná kufřík s vosky.
Ze zimní olympiády v Lake Placid po-
chází boty a lyže Květy Jeriové, která
tam v roce 1980 získala bronz na pěti-
kilometrové trati.
Biatlonista Michal Krčmář dodal

pažbu ze závodní flinty, rychlobrus-
lařka Karolína Erbanová zase brusle
a kombinézu, ve které na olympij-
ských hrách v Pchjongčchangu
před pěti lety vybojovala bronzo-
vou medaili. Úplné sportovní začát-
ky olympijské šampionky Evy Sam-
kové připomíná dětský snowboard.
Ve druhém patře je přednáškový

a promítací sál pro 40 lidí, kromě
besed se v něm budou pořádat vý-
stavy regionálních umělců. V suteré-
nu, původním sklepě a chlévu,
vznikla muzejní kavárna s poseze-
ním pro 22 návštěvníků. Muzeum je
otevřené každou sobotu od 9 do 11 a
od 13 do 17 hodin. Větší skupiny se
mohou objednat na prohlídku sa-
mostatně.
Muzeum vzniklo v bývalé škole z

roku 1747, která je nejstarší zachova-
lou památkou v Dolní Branné. Učilo
se zde sedm generací dětí, škola pře-
stala fungovat v roce 1877 a z rou-
benky se stala fara. Později tu byla
mimo jiné trafika a školní družina.
Od posledních majitelů ji koupila
obec. Kompletní rekonstrukce tří-
podlažní budovy trvala dva roky.

K dyž před časem Stanislava
Glembek, oceňovaná herečka
divadelního spolku Vrchlický

v Jaroměři, oznámila, že by ráda
coby režisérka dělala Čapkovu Mat-
ku, byla mohutná vlna pozdviže-
ných obočí slyšet až na periferii
Hradce. Stála si však za svým a
dobře udělala. Jak ukázaly v pátek
a sobotu obě premiéry v tamním di-
vadle, vytvořila silnou tradiční a he-
reckou inscenaci, která podtrhla
věčný Čapkův humanistický apel, v
němž „ještě žádná máma válku ne-
začala“.
Matku, inspirovanou antickými

tragédiemi, napsal Karel Čapek rok
před svou smrtí, když z rádia štěkal
Hitler a domácí vlastenci s hnědou
duší mu házeli šutry do oken. Pre-
miéru měla v roce 1938, na milost
na rozdíl od autora brali po válce
kus i komunističtí mírotvorci, pa-
mětníci jistě znají televizní i divadel-
ní verze s oběma stranickými Jiřina-
mi, Petrovickou a Švorcovou. Jenže
jak se praví v židovské anekdotě,
kde je ideologie a kde Čapek?
I jaroměřská Matka zůstává bez ja-

kýchkoliv aktualizací ve španělské ob-
čanské válce, kdy titulní hrdinka v
sobě nese – i díky kostýmu Ivany In-
nertové – až tragickou osudovost Lor-
cových žen. Výkon Aleny Mengero-
vé, ač má mnohdy příliš blízko k pato-
su, není vůbec jednostrunný. Přitom
je obtížné, a nejen pro ni, uchopit fi-
gury, v nichž je více tezí než skutečné
krve. Každá z postav nese tu svou,
matka ztrácí své muže – manžela i
syny – pro vojenskou čest, technický
a vědecký pokrok, pro revoluci i poli-
tiku, až zbyde poslední, nejmladší
Tony, v uměřeném podání chlapecké-
ho Matěje Petišky. Inscenace není
bez chyb, samozřejmě jsme pořád v
ochotnickém divadle, ale je dobře ve-
dená s citem pro slovo, dokáže vytvo-
řit atmosféru, v níž ubývá živých a
přibývá přízraků, a ve finále strhnout
a dojmout. Což je nejen dílem Čapko-
vým, ale také všech herců včetně Mi-
lana Hrycíka, Václava Lhotáka či Jana
Pavlisty, ostatně jejich sourozenecký
šerm by svou spontánností přebil i
mnohé činoherní profesionály.
Klasické dílo se pozná ne z toho,

že je v čítance, ale že drží ve všech
dobách jak uhlířská víra. Určitě jsem
nebyl v hledišti sám, kdo na jevišti vi-
děl dnešní politikou rozdělené rodi-
ny, únavné střety liberálů s konzer-
vativci, kdy jedna strana neposlou-
chá druhou, a hlavně komu v druhé
půlce, když rádio chrlí válečné zprá-
vy, před oči naskakovaly čerstvé ti-
tulky o Buči, Oděse, Mariupolu či
Černihivu. To však režisérka a dra-
maturgyně v jednom na začátku ne-
mohla vědět. A také nemůže za to,
že je-li ve vzduchu strach, tíseň a ne-
daleko skutečné hrůzy, láká divác-
tvo víc úplně jiná opereta.

Otec zakladatelUčitel a uznávaný
trenér s instinktem na talenty Aleš
Suk. Foto:Martin Veselý, MAFRA

Od Hanče
po Samkovou

INZERCE

Glosa
Petr Mareček
editor MF DNES

Nové muzeum lyžování Ve dvoumístnostech roubenky v Dolní Branné je přesně 1 113 exponátů. 2x foto: https://muzeumlyzovani.cz

NÁCHOD Souběh několika uzaví-
rek potrápí motoristy v Náchodě a
okolí až do podzimu. Už se opravu-
je část Kladské ulice u kruhového
objezdu Itálie a také část mezi Vel-
kým Poříčím a Hronovem. Ponděl-
kem začala také úplná uzavírka sil-
nice na Lipí. Ředitelství silnic a dál-
nic má v plánu opravu na Pražské
ulici na hlavním tahu I/33, další uza-
vírky se plánují také v ulicích Řez-
níčkova a Českých bratří u gymná-
zia.
„Doporučujeme řidičům osob-

ních a dodávkových vozidel, kteří

se v Náchodě chtějí vyhnout stojí-
cím kolonám, zejména v kritické
době všedních dní od 14 do 17 ho-
din, aby se vydali na alternativní
trasy,“ uvedla mluvčí hradecké po-
licie Lucie Konečná.
Kolony se tvoří na příjezdu do Ná-

choda od Hronova, Polska, Červe-
ného Kostelce a Jaroměře. Doprav-
ní policisté zveřejnili na webu navr-
žené trasy. Z České Skalice do Hro-
nova lze jet přes Červený Kostelec.
Kdo potřebuje z České Skalice na
náchodské náměstí, může se vydat
přes Kramolnu. (tů)

BERNARTICE Po dvou letech se v
oboře manželů Kučerových v Ber-
narticích na Trutnovsku opakuje
stejný scénář. Vlci jim přes noc roz-
trhali polovinu dančího stáda, útok
nepřežila většina březích samic.
Vlci se podhrabali pod oplocenou

oborou stejně jako v červnu 2019,
kdy chovatelům roztrhali deset daň-
ků z devatenáctičlenného stáda. V
noci na pátek jejich řádění nepřeži-
lo opět na deset kusů.
„Přestože jsem udělal opatření,

dal jsem kolemobory plotový kobe-

rec, kolem celého plotu jsem ukot-
vil ještě plot na zem naležato, stej-
ně si našli místo, podhrabali se a po-
zabíjeli zase hlavně matky,“ vyprá-
ví zdrceně chovatel Jiří Kučera.
Zkázu v oboře objevil v pátek od-

poledne, když se po práci vydal na
kontrolní pochůzku. Vlci mu zabili
největšího daňka a osm březích sa-
mic, které v sobě měly plod.
„Muselo se to stát v noci, je to ne-

zaschlé, ale svoji práci už odvedli
krkavci, kteří na to měli celý den,“
popisuje chovatel daňků. Škody od-

haduje na sto tisíc korun, když ne-
počítá nenarozená mláďata. Na
kompenzace od státu ale nemá ná-
rok, což zjistil po útoku před dvě-
ma lety. „Daněk není z hlediska ná-
hradové vyhlášky hospodářské zví-
ře,“ vysvětluje trpce Kučera, „pojiš-
ťovna to neplatí ani nepojistí, nikdo
vámnedá nic.“ Manželé daňky cho-
vají v oboře na úpatí Vraních hor
už pět let. Vlci přišli ze sousedního
Broumovska, kde se v roce 2015 po
staletích objevil první pár. (kvi)
Video a foto na hradec.idnes.cz

Tomáš Plecháč
redaktor MF DNES

Nepodceňujte
svého klasika.
Ani šikovné
ochotníky

Vzpomínka

•

•

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají. Dnes 25.4.
by se dožila 80 let maminka,
babička a prababička paní

HANA SLABÁ
z Ostřetína, učitelka. Světlo
jedné duše uhaslo, však její
teplo hřeje naše srdce dál.
Odešel člověk, jehož jsme

milovali, v našich vzpomínkách
však žije dál. S úctou a láskou
vzpomínají synové Aleš a Leoš
s rodinami. Kdo jste ji znali,

vzpomeňte s námi.

Náchodu je nyní lepší
se autem vyhnout

Na daňky znovu zaútočili vlci,
roztrhali hlavně březí samice

Opravenou roubenku
z roku 1747 v Dolní
Branné zaplnily staré
lyže, sáňky, unikátní
kolekce vosků i
vavříny
podkrkonošských
olympioniků.
Expozici vymyslel
trenér Aleš Suk.

Něco jsem získal od
kamarádů, šmejdil po
půdách a obcházel
starožitnictví, znám
spoustu lyžařů, každý
mi něco přinesl.


