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Dnes čtěte:

Jiskra Rychnovska Ι cena 20 Kč

Dnes kouříme
v hospodě naposledy

Výstava malíře
Zemánka

Jan Polák: „Nej
zážitkem bylo MS“

RYCHNOVSKO – Důmyslnost v obcházení tzv. protikuřáckého zákona, který od středy 31. května zakazuje kouření
v restauracích a hospodách,
projevil marketingový expert
a spisovatel Jakub Horák >>3

DOUDLEBY N. O. – Ve sváteční pondělí 8. května
otevřela Místní knihovna
v Doudlebách nad Orlicí velice zajímavou výstavu všestranného umělce Miroslava
Zemánka.
>>5

BRNO – S našimi malými výherci jsme měli možnost při
návštěvě stadionu Zbrojovky
vidět trénink fotbalistů před
posledním kolem ligy. Byl
zde i účastník MS v Německu
2006 Jan Polák. >>SPORT

Muzejní noc ve Vamberku
obohatily španělské rytmy

Foto: Radoslav Vídeňský
VAMBERK – Muzeum krajky Vamberk uspořádalo minulý pátek III. muzejní noc, tentokrát ve španělském stylu. Do města nad Zdobnicí přijela královéhradecká
taneční skupina La Pasión (na obrázku), která předvedla flamencové rytmy.
Více na straně 4

Přepychy Vesnicí roku?
Vítězem krajského kola
Vesnice roku 2017 se stala
v Královéhradeckém kraji
obec Přepychy. Úspěchu
v našem regionu dosáhla
i obec Pohoří, která získala
Bílou stuhu za činnost
s mládeží.
JIŘÍ KRÁLÍČEK

PŘEPYCHY – Slavnostní
dekorování úspěšných účastníků krajského kola za účasti
veřejnosti proběhne v sobotu 19. srpna v Přepychách,
které budou náš kraj reprezentovat v celostátním kole.
Do třiadvacátého ročníku
soutěže, kterou vyhlašuje
Ministerstvo pro místní rozvoj, se letos přihlásilo celkem 212 obcí z celé České

republiky. Oceněné obce
určitě nepřijdou zkrátka.
Na jejich další rozvoj poskytuje ministerstvo v souhrnu
každoročně 32 milionů korun. Přepyšští se loni zúčastnili poprvé. Elévové, kteří
sbírali zkušenosti, získali
cenu hejtmana za koncepční
rozvoj obce.
Pokračování na straně 2

Textilní konfrontace v Kostelci
KOSTELEC N. O. – V Novém zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí
bude v pátek 2. června v 17
hodin otevřena v Galerii
Kinský výstava Textilní konfrontace III.
„Ve dvanácti komnatách
Galerie Kinský se představí studenti a pedagogové
úterý
Den: 30

Katedry výtvarné kultury
a textilní tvorby PdF Univerzity Hradec Králové
svými klauzurními pracemi
i volnou tvorbou. Poslední,
třináctá komnata bude věnována výtvarné technice,
která je blízká tomuto kraji, a to krajce. Malý průřez
svou tvorbou zde představí
čtvrtek

Noc: 15

Den: 20

významná pražská autorka
Gabriela
Tůmová,“
uvedla k náplni výstavy
programová
manažerka
kosteleckého zámku Ivona
Jasníková.
Výstava Textilní konfrontace III bude otevřena v Galerii Kinský od 4. června
do 2. července.
(voř)

pátek
Noc: 15

Den: 25

Noc: 15

redakce@orlickytydenik.cz
sport@orlickytydenik.cz, inzerce@orlickytydenik.cz
tel.: 494 533 933
facebook: Orlický týdeník

na okraj
S úsměvem
i zlodějna jde líp
Možná jste to také zaznamenali. Jistá česká firma uvedla na trh jeden ze svých sýrových produktů ve „vylepšené“
formě. Má lehce pozměněný
název, tři tenké plátky navíc,
ale nižší hmotnost. Logicky
by měl mít i nižší cenu. Ta
se však nezměnila. Firma to
vysvětlila tak, že si zákazník
může vychutnat více plátků,
což je novinkový bonus, který
není zadarmo. Srandu ze zákazníků si prý nedělají: „Pouze jsme na trh uvedli nový typ
produktu, který se vychutnává
jinak než klasický sýr.“

Vskutku originální omluva
skrytého zdražení, ne však
originální zlodějská finta. Tu
jsem poznal už před mnoha
lety během brigády v hospodě, kde hostinská dokázala
i z pěti deka ementálu vykouzlit minimálně dvojnásobek.
Strávník si tak mohl vychutnat
tenké plátky sýra pokrývající
celý talíř a za tento novinkový bonus, pokud tehdejší zlodějnu budeme nazývat stejně
jako dnes, taky zaplatil.
Hostinská své know-how
uplatňovala i jinak, třeba při
krájení tenkých knedlíkových
či salámových plátků, ovšem
nejraději vařila kávu z poloviční dávky, kdy pěnu získala
ředěním vody sodovkou. Výše
marže ale ohrožena nebyla,
neboť lahev byla za hubičku,
tedy za 20 haléřů. Spotřebitel
byl napěněným turkem natolik
potěšen, což ocenil i solidním
spropitným. A jelikož účtenky
v podstatě neexistovaly (natož
elektronické), strávník odcházel v blažené nevědomosti,
za co vše zaplatil.
Ještě několik slov k „sýrové“ firmě. Se zájmem jsem si
prohlédl jejich webové stránky, kde pod titulkem Proč to
děláme uvádějí: „Chceme jít
příkladem… Od zlepšování
nutriční kvality našich výrobků až po pomoc našim farmářům v udržitelném podnikání.
Přesně to děláme. Každý den.
S úsměvem.“
Pravda, s úsměvem jde
všechno líp. I zlodějna.
Ladislav Růžička
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policie a hasiči informují
Česko-polské dopravní hlídky
dohlížely na motoristy
Policisté z Dopravního inspektorátu Rychnov nad
Kněžnou 22. května prováděli společně s polskými policisty
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
ve smíšené hlídce a při své činnosti se zaměřovali nejen
na dodržování základních pravidel řidiči, ale monitorovali
také pohyb vozidel přijíždějících z Polské republiky či do ní
mířících.
„Specifikem výkonu služby této smíšené hlídky bylo
především velmi časté střídání kontrolních bodů na trasách,
které používají polští zaměstnanci jezdící do průmyslové
zóny Solnice-Kvasiny. Policie ČR tímto přístupem reaguje
na podněty občanů a snaží se působit v co nejrozsáhlejší
lokalitě a dohlížet na bezpečnost provozu v maximální
možné míře. Při tomto dopravním opatření bylo zjištěno
celkem sedm přestupků řidičů proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z nichž v šesti případech řidiči
nerespektovali maximální povolenou rychlost v obci a v jednom případě řidič řídil vozidlo, které bylo v nevyhovujícím
technickém stavu,“ uvedl mluvčí policie Ondřej Moravčík.
Následující den, 23. května, vytvořili policisté Dopravního inspektorátu Trutnov společně s polskými kolegy
obdobnou hlídku, jejímiž úkoly bylo především dohlížet
na dodržování silničních pravidel na objízdné trase města
Náchod, která vede přes Trutnov a blízké okolí.
„Při podobných akcích platí, že přítomnost polského
policisty nejenomže působí preventivně na polské řidiče,
ale také dává veřejnosti jasný signál o tom, že Česká i Polská republika velmi intenzivně spolupracují při dohledu
na veřejný pořádek a na plynulost a bezpečnost silničního
provozu. Zároveň jsou touto cestou překonávány jazykové
bariéry a čeští policisté mohou prostřednictvím polských
kolegů maximálně účelně působit na polské řidiče nerespektující české zákony,“ dodal Ondřej Moravčík.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
bude i nadále v tomto modelu spolupráce pokračovat.

Záchranáři oživili pod hradem Potštejn
muže se zástavou srdce
Srdeční zástavu 45letého muže musely v úterý řešit
posádky ZZS KHK těsně pod zříceninou hradu Potštejn.
Muži, který zkolaboval cestou do kopce, na pomoc přispěchali kolemjdoucí svědkové, kteří ihned aktivovali tísňovou
linku 155.
„Za telefonické asistence operátorů následně zahájili
nepřímou srdeční masáž, kterou prováděli až do příjezdu
lékařské posádky z Rychnova nad Kněžnou. Zanedlouho
po nich přímo na hradě přistál i královéhradecký Kryštof
6 a krátce nato dojela posádka RZP z Opočna. Po necelých
deseti minutách rozšířené resuscitace s využitím defibrilačních výbojů se zdravotníkům podařilo obnovit spontánní
srdeční aktivitu mladého muže a stabilizovat jeho životní
funkce,“ uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák.
Přímo z místa události záchranáři odeslali pacientův
EKG záznam do katetrizační laboratoře v královéhradecké
nemocnici, kam po předchozí domluvě nemocného letecky
transportovali.
„Včasná a správně prováděná první pomoc výrazně zvýšila mužovu šanci na přežití srdeční zástavy. Stačí k tomu
telefon a dvě ochotné ruce,“ dodal Ivo Novák.
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Přepychy Vesnicí roku?
Pokračování ze strany 1

Letos již nic neponechali
náhodě a svoji obec představili netradičním způsobem. Mobilní základnou pro hodnotící
komisaře se staly bryčky tažené třemi páry koní ve shodě
s krédem obce: Zdravá obec
přívětivá pro všechny generace. Péče o životní prostředí
a obnova vesnice na základě
zkušeností předků je pro obec
pečující i o kouzelné poutní
místo v Dřízenském údolí posláním. Průvodci obcí po místech vypovídajících o úspěšném dvouletém úsilí občanů
v čele se starostkou Zdeňkou
Seidelovou byli zastupitelé,
zástupci spolků a na jednotlivých zastávkách sami spoluobčané.
Obce přihlášené do soutěže Vesnice roku jsou hodnoceny v oblastech: společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské
sítě a úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci,
péče o krajinu, připravované
záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.
Ve všech zmiňovaných
oblastech se Přepyšští mají
čím pochlubit. Obec jako jedna z prvních v našem okrese
zřídila v zrekonstruovaných
prostorách Poštu Partner.
Při této příležitosti ocenila
pestrou činnost místních spolků a vzpomněla významných
osobností vydáním mimořádné série aršíků poštovních
známek.



Místostarosta Jan Macháček zavelel 23. května k započetí spanilé jízdy po Přepychách.
Foto: Archiv obce Přepychy

Velkému zájmu se těší
benefiční koncerty k obnově
historických Hanischových
varhan, svůj knižní fond
obnovuje obecní knihovna
ve spolupráci s kulturní komisí, ke komfortu návštěvníků přispělo odpočinkové
místo Ve Skalách s parkovacími místy a orientační tabulí
pro vycházky po okolí. Rekonstrukce mateřské školy

spjatá s energetickými úsporami předchází předpokládanému nárůstu počtu mladých
rodin, pro něž obec připravuje stavební parcely.
Přepyšským však nechybí
ani smysl pro humor, o čemž
svědčí vyhlášení Roku Slívy
2017. Ten je pro tuto vesnici
s necelými 630 obyvateli, obnovenými třešňovými a švestkovými alejemi (vysázeno

bylo 220 třešní a 120 švestek)
symbolem optimismu i nadsázky. A možná i proto se jejich partnerem pro tento rok
stal básník a výtvarník věnující se kreslenému humoru Jiří
Slíva, který letos oslaví kulaté
životní jubileum.
Přejeme
Přepyšským
i jejich partnerovi v Roce
Slívy elán, inspiraci, zdraví
i štěstí.

Česko-polská jednání o bezpečnosti

RYCHNOV N. K. – V Rychnově nad Kněžnou se 18.
května konala další schůzka, na níž se sešli zástupci
policejních útvarů z česko-polského pohraničí, aby jednali o bezpečnostní situaci
na obou stranách hranic takzvaného Kladského pomezí.
Tématem společného jednání v Rychnově nad Kněžnou
byla opět vzájemná spolupráce ke zvýšení bezpečnosti
v silničním provozu a stabilizaci situace v průmyslové
zóně Kvasiny.
Schůzky
se
zúčastnil
vedoucí Územního odboru Rychnov nad Kněžnou
Zdeněk Hlaváček, vedoucí
Územního odboru Náchod
Radek Bohuslav, komendant
Powiatowy Policji w Kłodzku

insp. Andrzej SidorowiczRadzikowski, jejich zástupci
a s nimi také vedoucí jednotlivých dopravních inspektorátů obou zemí, a to Rudolf Petřík z Rychnova nad Kněžnou,
Pavel Hlaváč z Náchoda a podinsp. Robert Zaborowski
z Klodzka.
„Vedoucí funkcionáři ocenili dosavadní přínos společných hlídek v předchozích
měsících a dohodli se na jejich pokračování. Zejména
vyzdvihli preventivní účinek
těchto hlídek na řidiče jedoucí za hranice jak za turistikou,
tak i za pracovními povinnostmi. Pro zvýšení důrazu
na bezpečnost jízdy a dodržování dopravních předpisů se
policisté obou států domluvili na kaskádovitém měření,

kdy ve stejný čas na vybrané
trase budou dopravní hlídky
v obou státech měřit rychlost
jízdy a kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu. Řidič se tak na trase
setká s hlídkou hned několikrát a pokaždé bude muset
osvědčit, že to s dodržováním pravidel myslí opravdu
vážně. V opačném případě ho
budou čekat i několikanásobné sankce jak od Čechů, tak
i od Poláků,“ uvedla mluvčí
policie Eva Prachařová.
Aby se dopravní informace dostaly k co nejširší veřejnosti, Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého
kraje zrealizovalo návrh a vytištění dvojjazyčného letáku
v češtině a polštině. Čeští

policisté společně s polskými kolegy už je v uplynulých
dnech začali distribuovat
na místa, která navštěvují turisté a také cizinci pracující
v průmyslové zóně Kvasiny.
„Zástupci českých a polských policistů hovořili též
o dalších formách prevence
protiprávního jednání a prezentaci prevence, například
na plakátovacích plochách
na parkovištích průmyslové
zóny. Na závěr čeští ochránci
zákona poděkovali svým polským kolegům za vstřícnost
a navzájem přislíbili účast
na dalších společných aktivitách při ochraně životů, zdraví
a veřejného pořádku českých
i polských občanů,“ dodala
Eva Prachařová.
(voř)

Borohrádek
připravil
dětem dárek

Oteplení
probudilo kůrovce

Příběh se šťastným koncem. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

mohli kamennou tři metry
hlubokou studnu rozebrat.
Poté bylo nutné vykopat
jámu, přes kterou by mohl
být uvězněný kůň bez nějakých následků vyproštěn,“
uvedla mluvčí hasičů Alena
Kuthanová.
Po dvou hodinách se podařilo koně v pořádku pomocí
vyprošťovacího automobilu
vytáhnout ven.
Podle velitele dobrušských hasičů Víta Kloučka,
koníček nebyl ani viditelně otřesen a odešel v klidu
na pastvu.
Jednotky ještě místo
vrátily do původního stavu
a po sedmnácté hodině odjely zpět na své stanice. (voř)

Střet vlaku a dodávky u Borohrádku
Rychnovští profesionální hasiči, dobrovolní hasiči z Borohrádku a drážní hasiči z České Třebové vyjížděli ve středu
v 15.21 hodin ke střetu osobního vlaku a dodávky, ke kterému došlo na železničním přejezdu mezi Borohrádkem a Holicemi. Ve vlaku cestovaly tři osoby, které byly v pořádku.
Taktéž řidič dodávky vyvázl bez zranění. Jednotky provedly
na místě protipožární opatření, zastavily únik provozních
kapalin a místo uklidily.

víte že...

Hasiči zachránili
koně ze studny

RYCHNOVSKO – Profesionální hasiči z Dobrušky,
Rychnova nad Kněžnou
a dobrovolní hasiči z Třebechovic pod Orebem a Bolehošti zasahovali ve středu
odpoledne v Bolehošti.
Ve 14.02 hodin byly jednotky přivolány k záchraně
koně, který spadl do studny.
„Na místo se dostavil také
veterinář. Ze studny, o průměru přibližně 120 cm, museli hasiči nejprve kalovým
čerpadlem odčerpat vodu.
Pomocí bagru bylo nutné odkopat část zeminy, aby hasiči



BOROHRÁDEK – Město Borohrádek připravilo pro děti
při příležitosti Mezinárodního
dne dětí dárek v podobě volného vstupu na představení
do cirkusového šapitó Berousek.
Vystoupení artistů, klaunů
a cvičení zvířátek mohou děti
navštívit v úterý 30. května
nebo ve středu 31. května
vždy od 17.30 hodin v cirkusovém stanu na louce u vlakového nádraží.
(voř)

RYCHNOVSKO – Rojení
lýkožrouta smrkového, tedy
kůrovce, letos začalo podle
lesníků s takřka měsíčním
zpožděním. Tento lesní škůdce se běžně rojí kolem 20.
dubna, počasí mu ale letos nepřálo. Minulý týden se ovšem
oteplilo a jarní rojení začalo.
„Lesy
ČR
investují
do obranných opatření 172
milionů korun.
Na kůrovce lesníci nastražili třicet tisíc lapačů a během
roku asi 300 tisíc lapáků,“
uvedla mluvčí Lesů ČR Eva
Jouklová.
(voř)

ROZHOVOR
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Opočno má několik priorit
Opočno teď žije přípravou
oslav výročí světoznámého
malíře Františka Kupky,
ale radnice řeší i další
důležité záležitosti.
IRENA VOŘÍŠKOVÁ
OPOČNO – Aktuální dění
v Opočně nám přiblížil neuvolněný místostarosta Marián Slodičák.
Kromě toho, že zastává
jednu z vrcholných funkcí
na radnici, působí i ve své původní profesi ve Výzkumném
ústavu lesního hospodářství
a myslivosti v Opočně a navíc je šéfeditotorem časopisu
o lesnictví – Journal of Forest
Science.
Co v současné době Opočno řeší?
„Jsme rádi, že se můžeme
pyšnit naším rodákem Františkem Kupkou, i když tu žil
velice krátce a mládí pak prožil v Dobrušce. Proto jsme se
zapojili do oslav a v červnu
bude odhalen na opočenském
náměstí Františku Kupkovi
pomník. V souvislosti s tím
děláme i parkové úpravy
na náměstí, hlavně místo pro
pomník, který bude mít dvě
části, spodní část představuje umělecké dílo Františka
Kupky čili levitující obrazce
a v horní části bude Kupkova
busta. Busty jsou dvě. Stejná
bude umístěna i ve francouzském městě Puteaux, kde je
Kupka pohřben. Celou organizaci oslav má na starosti paní
starostka.“
Jaké další věci teď radnice
připravuje?
„Opočno má několik priorit. Mezi nejdůležitější patří
příprava obchvatu Opočna.
Nejprve připravovaná první
část se blíží do finále a chystá
se i druhá část. Už od začátku
byl projekt rozdělený do dvou
částí, z nich první bude financována z peněz na rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny
a byla naplánovaná tak, aby
směřovala do průmyslové
zóny, kde by měly v budoucnu
stát výrobní haly. To by znamenalo i větší nabídku práce,
přestože problémy s nezaměstnaností v současné době
nemáme, stejně jako v okolních obcích dělá většina lidí
v automobilce.



Místostarosta Marián Slodičák.

Druhá část je financovaná
z peněz IROP, obě části se
budou stavět najednou, pozemky jsou téměř vykoupené.
Velmi pravděpodobný termín
zahájení stavby je příští rok
na jaře. Je to sice investice
kraje, ale město se v ní výrazně angažuje.“
Jaká je aktuální situace
kolem opočenské nemocnice?
„Areál nemocnice, který je
velmi rozsáhlý, jsme získali
darem od kraje. Dlouho jsme
hledali způsob využití, zejména se uvažovalo o bydlení pro
seniory, ale pak se nabídla
možnost vybudovat toto bydlení v areálu bývalého kláštera. V nemocnici se pokoušíme obnovit zdravotnické
služby. V současné době tam
funguje malá poliklinika, jsou
tam laboratoře a rentgen.
Našla se firma, která přišla
s velmi dobrým programem
zdravotnického využití –
lůžka následné péče. Jestli
všechno dobře půjde, v roce
2018 by mohli být přijímáni
první pacienti. Využita by
v první fázi byla hlavně budova bývalé chirurgie, která je
v nejlepším stavu, potřebné
investice by si tam provedli
nájemci sami. Nezatížil by
se tak rozpočet města. Co se
týče personálu, ten si zajistí
zmíněná firma také sama.
Druhým objektem v centru města, kterým se zabýváme, je areál bývalého kláštera. Ten je přibližně dvakrát
větší než opočenské náměstí.
Je tam jeden památkově chráněný objekt a veliká zahrada
s ekologickou zátěží. V sou-

Foto: Irena Voříšková

časnosti jsme v jednání s krajem, v jehož majetku klášter
je. Mohlo by tam vzniknout
zmíněné bydlení hlavně pro
seniory, které by sestávalo
z malých bungalovů k pronajmutí. V budově by mohly být
také prostory pro ZUŠ a výstavní plocha. O způsobu využití budeme ještě uvažovat,
hledat možnosti financování
a garance.“
A co objekt čp. 2 na Trčkově náměstí, o němž se dlouho hovoří?
„Tam máme reálnou šanci
dosáhnout na dotace. Větší
část historického komplexu
bude řešena v úhrnné sumě
skoro 100 milionů, včetně
dotace. Zadní část objektu,
kde byly hotelové služby, se
do projektu nevešla. Kdyby
přišla dotace už v letošním
roce, mohlo by se začít s výběrovým řízením na dodavatele stavby. Historická budova
by měla sloužit výstavnictví.
Je zřízena pracovní skupina,
která projekt připravuje.“
Plánujete novou výstavbu
v Opočně?
„Je připravováno asi 52
parcel pro nové domky
v zóně Ořechová 2, směrem
na České Meziříčí. Projekty
již jsou hotové, budeme zainvestovávat zasíťování. Velice
nadějně vypadá i dostavba
bytů v takzvaném severním
sektoru, kde by mělo vzniknout asi šedesát nových bytů,
zejména pro zaměstnance automobilky.“

„Budu velice subjektivní,
ale já si myslím, že by se
měla řešit otázka sběrného
dvora, jeho zřízení se odkládá z jednoho volebního období na druhé. Bojím se toho,
že až skončí skládka v Křovicích, dojde ke skokovému
nárůstu poplatků za odpad.
Opočno sice třídí odpad dobře, ale mělo by mít systém,
který by lidi ještě více motivoval ke třídění. Komunální
směsný odpad nám totiž stále
neubývá.
Co se týče města, z mého
pohledu je Opočno opečovávané, uklizené, není tu nic,
za co bychom se měli před
návštěvníky stydět.“
Máte ve městě ubytovnu
zahraničních dělníků, která dělá mnohým obcím
problémy?
„Ubytovnu už tu máme.
Hotel Holub koupili v dražbě vietnamští podnikatelé
a v zadní části zřídili ubytovnu. Včera jsme měli veřejné
zasedání zastupitelstva města, pozvali jsme zástupce
Policie ČR, aby nás seznámili s bezpečnostní situací,
a dozvěděli jsme se, že jsme
na tom bezpečnostně relativně dobře. A to i díky rozsáhlému kamerovému systému.
Cizinecká policie má tento
objekt, kde funguje ubytovna
asi půl roku, pod kontrolou
a nic negativního nezaznamenala, kromě jednoho drobnějšího incidentu.“
Stíháte jako neuvolněný
politik skloubit práci s komunální politikou?
„Daří se to velice těžko.
Jsem zvyklý dělat věci perfektně, a pokud skloubíte
několik činností, nevyhnete
se tomu, že něco není podle
vašich představ. Nejde ale
věnovat maximum času všemu. Kdyby to měl být stav
na dlouhý čas, musel bych
ho řešit radikálně. Ale jsem
už čtyři roky v důchodovém
věku. Do konce letošního
roku výrazně pokrátím pracovní aktivity na výzkumu
a v příštím roce nebudu už
v komunálních volbách kandidovat. Jsem ještě šéfeditorem padesátistránkového
měsíčníku vědeckých prací,
tomu se chci věnovat s větší
pílí, protože v tom teď vidím
smysl a své poslání.“

strana 3

krátce
V Kvasinách má vzniknout
nový protihlukový val
KVASINY – Zpola zaplněný sál kulturního domu v Kvasinách
před týdnem diskutoval o novém protihlukovém valu, který
by měl obec ochránit před sousedním areálem Škody Auto.
Zjednodušeně můžeme říct, že by měl ohraničovat severní a východní část závodu, přičemž vymezí další pozemky.
Na nich vznikne nová průmyslová zóna, jejímž investorem je
Královéhradecký kraj, který zaplatí i vybudování valu.
Kdo bude v nové průmyslové zóně působit, se zatím neví,
ale je logické, že tam nejspíše zamíří subdodavatelé Škody
Auto.
Z dvanáct metrů vysokého valu, na jehož koruně bude ještě
třímetrová zeď, panuje u části obyvatel rozčarování. Objevují
se námitky, proč se má stavět val nový, když už jeden menší
areál Škody Auto má, a obavy ze zastínění přilehlých pozemků či kvůli nevyřešenému problému s hlukem z lakovny.
V Kvasinách zástupci investora občany uklidňovali tvrzením, že val zlepší hlukové a pohledové parametry. Nestane se
ovšem val pouhou skládkou zeminy, kterou neustále rostoucí
průmyslová zóna Solnice-Kvasiny potřebuje někde „udat“?
O všem se bude ještě hlasovat.
(sed)

Kolem světa žigulem
Největší úspěch sklízejí pšeničné plátky
ČESTICE/RUSKO – Dvojice kamarádů z Čestic Filip Vogel
a Petr Javůrek se v půlce dubna vydala splnit si svůj velký sen –
cestu kolem světa. Jako dopravní prostředek si vybrali více než
čtyři desetiletí starý žigul, se kterým už projeli evropskou část
Ruska, Střední Asii a nyní se nacházejí zpět v zemi, kde „zítra
znamená včera“. Jak si přečtete níže, zažívají různá dobrodružství.
„Policisté jsou ve Střední Asii různí, ale všude mají rádi peníze, ať ve formě pokuty, nebo alespoň úplatečku. Už po nás
chtěli pokutu za:
1. Auto polepené reklamami a zahrádku na střeše (Kyrgyzstán)
– Směšné, nic nedostali.
2. Nefunkčnost ruční brzdy (Kyrgyzstán) – Policajt lomcoval žigulem se zataženou brzdou, ale opět bez úspěchu.
3. Rozsvícená světla ve dne (Uzbekistán) – Nic jsme dát nechtěli, ale když se při prohlídce blížil ke krabici s dronem, tak
to krabička cigaret vyřešila (transport dronu v Uzbekistánu je
nelegální, takže jsme ho pašovali).
4. Nerozsvícená světla ve dne (Kyrgyzstán) – Ok, to byla naše
chyba. Pokutu jsme usmlouvali z původních 2000 somů na 800
somů (asi 280 Kč). Panují tu nejasná pravidla, v některých regionech se svítí a v některých ne.
5. Nezastavení na stopce na checkpointu (Tádžikistán) – Jeli
jsme opravdu pomaličku. Z původní hrozby zabavení řidičáku to
bylo 30 somoni (asi 90 Kč).
6. Jen tak chtěli 5000 rublů (Kazachstán) – Opět nic nedostali.

Dnes kouříme v hospodě naposledy

Policisté občas chtějí peníze za vyplnění registrace nebo jen
tak, ale protože nejsou dobří vyjednavači, odcházejí s prázdnou.
Před odjezdem nám všichni říkali, ať si vezmeme na úplatky české pivo nebo cigarety. Úplně se neosvědčily. Největší úspěch
u policistů a vojáků sklízejí pšeničné plátky. Kdyby byla největší
nouze, budeme je jíst, ale když je vidí policisté, řeknou si o ně
a nechají nás jet. Po ochutnání jim asi zhořkne úsměv a litují,
že si neřekli o pivo nebo cigarety,“ popisuje na svém facebooku
dvojice trampoty se strážci zákona středoasijských zemí.
„Po několika týdnech v zemích Střední Asie jsme opět v pláních rozlehlého Ruska a zítra jedeme do Novosibirsku. Spíme
kousek za hranicemi v zajetí milionů komárů. Komáři nás pronásledují několik dní a na Sibiři prý bude ještě hůř,“ napsali
ve svém zatím posledním komentáři minulý pátek Filip s Petrem.
S příběhy z cesty kolem světa se na stránkách vašich regionálních novin budete setkávat pravidelně. Více informací včetně
aktuální polohy najdete také na oficiální webové stránce expedice www.kolemsvetazigulem.cz, kde se mimo jiné dozvíte, jak
můžete výpravě pomoci.
(sed)



 Čestice se díky této dvojici stanou celosvětovým pojmem.
Foto: Kolem světa žigulem

Od zítřka se již v restauracích a hospodách nebude moci kouřit.

Jaký problém Opočno aktuálně řeší?

Foto: Pixabay.com

REGION – „...kousek od Národní třídy otvírá Eccentric
Café v prostorách, které si
pronajal jako filmovou lokaci
pro natáčení časosběrného
dokumentu o životě kuřáků,
natáčet ho v roli producenta
plánuje třicet let. Host, který
si tu bude moci popíjet s cigaretou, podepíše nejdříve
hereckou smlouvu – na roli
kuřáka,“ psala v minulém vydání časopisu Respekt Ivana
Svobodová.
Důmyslnost v obcházení
tzv. protikuřáckého zákona,
který od středy 31. května zakazuje kouření v restauracích
a hospodách projevil marketingový expert a spisovatel Jakub Horák, který výše zmíněnou kavárnu otevírá v našem
hlavním městě.
Víte o podobném případu
v našem regionu? Napište
(sed)
nám do redakce!
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Druzí naši výherci si užili den na Zbrojovce
Po návštěvě stadionu FK
Mladá Boleslav s prvními
malými výherci v naší
soutěži „Tvůj den s…“ jsme
splnili sen dalším dvěma
– Dominikovi Lingerovi
z Kostelce nad Orlicí
a Kristiánovi Krištofovi
z Opočna, s kterými jsme
ve středu 24. května vyrazili do Brna na stadion
Zbrojovky.
MARTIN ŠNAJDR
RYCHNOV N. K. – Naše
cesta však nevedla k památným Lužánkám, kde Zbrojovka oslavila zatím jediný titul
ve své historii, ale ke stadionu na Srbské, dlouholetému
domovskému stánku KPS
Brno, později LeRK Brno. Jelikož jsou Lužánky v dezolátním stavu, museli se fotbalisté Brna přestěhovat na menší
a skromnější stadion.
Zbrojovka patří mezi stálé  Kristián Krištof, Dominik Lingr a nigerijský útočník Zbrojovky Musefiu Olasunkanmi Ashiru.
Foto: 2x Michal Sedláček
účastníky první ligy, přesto
se v několika obdobích pohy- brněnského klubu Martin listů Zbrojovky, které v po- Postupně jsme si prohlédli s úsměvem tiskový mluvčí
bovala o patro níže, ale vždy Lísal, který nás hned zavedl sledním kole čekal další aspi- kabinu A – týmu, regenerační Lísal.
do VIP prostoru na malé ob- rant na titul – pražská Slavia. místnost se saunou a vířivNaši pouť jsme ukončili
se mezi elitu dokázala vrátit.
Průvodcem se nám po pří- čerstvení. V tu chvíli jsme už Plzni titul nesebrali, ale další kou. „Ta možná ještě pamatu- v tiskovém středisku a poté už
jezdu stal tiskový mluvčí mohli sledovat trénink fotba- pokus promluvit do boje o ti- je titul Za Lužánkami,“ říkal se kluci mohli těšit, jak budou
tul je čekal v sobotu na Strahově (prohra 0:4 a Slavia výhrou oslavila vítězství v lize
– pozn. autora).
Každý pohyb hráčů ve svižném tempu probíhajícího
tréninku sledoval Dominik
s Kristiánem z prosklené VIPky. Po občerstvení jsme se
vydali na prohlídku útrob stadionu. Při ní jsme potkali zraněného nigerijského útočníka
Ashirua, jenž s kluky ochotně
zapózoval před fotoaparátem.
Na první pohled bylo vidět,
že stadion už něco pamatuje,
ale vedení Zbrojovky se snaží
investovat do zázemí, aby vytvořilo pro hráče standardní
komfort. „Už máme projekt
na nový stadion Za Lužánkami, ale uvidíme, jestli se bude
stavba realizovat. Snad jo,“
 Martin Lísal ukazuje sazebník pokut.
Foto: Martin Šnajdr
je optimistický Martin Lísal.  Domininik i Kristián sledovali trénink Zbrojovky ze střídačky.

trénink Zbrojovky sledovat
přímo u plochy. Do tréninku
se zapojili také bývalý hráči
Brna jako Richard Dostálek
nebo Libor Došek, kteří jsou
členy realizačního týmu.
Po skončení tréninkové
jednotky se fotbalisté Zbrojovky ochotně s kluky vyfotili
a jim nadšení z očí jen sálalo.
Richarda Dostálka jsme jako
bývalého slávistu popíchli
otázkou, komu bude v sobotu
přát. „Samozřejmě Zbrojovce, to je jasný! Ve Slavii jsem
byl pět let, ale ve Zbrojovce
sedm, takže jsem zbrojovák.
Ale hlavně, ať titul nezíská
Plzeň,“ dodal se smíchem Dostálek.
Po focení s hráči jsme ještě obhlédli tréninkové hřiště
a pomalu se vydali na cestu
domů. Kluci nabrali spoustu zážitků a odvezli si drobné dárky, aby měli památku
na návštěvu Zbrojovky.
My v naší soutěži „Tvůj
den s…“ budeme pokračovat,
takže se malí fotbalisté mohou těšit na návštěvy dalších
ligových stadionů.
Samozřejmě
děkujeme
Zbrojovce Brno a Martinu Lísalovi, s jakou ochotou k naší
žádosti přistoupili a těšíme se
na další spolupráci!

Berbr už režíruje valnou hromadu
PRAHA – Voláte po demokracii? Ale pánové, ta se v zákulisí tuzemského fotbalu
nenosí. Alespoň v českých
krajích, jež má pod palcem
všemocný Roman Berbr, rozhodně ne. Zatímco v Brně
mohli přípravné setkání moravské komory oslovit všichni
tři kandidáti na funkci předsedy FAČR, do Prahy na setkání
komory české pozval vlivný
místopředseda jen svého
koně Martina Malíka. A když
další kandidát Petr Fousek
požádal, aby mohl také promluvit, Berbr mu to neumožnil. Třetím z trojlístku kandidátů je Libor Duba.
Jen pro pořádek. Ve středu (24. 5.) a ve čtvrtek (25.
5.) večer se v Brně a v Praze
uskutečnila setkání moravské
a české komory před volební
valnou hromadou FAČR, plánovanou na pátek 2. června.
Takováto předvolební setkání
funkcionářů klubů i okresních
a krajských fotbalových svazů
jsou nepsanou vžitou praxí.

 Rozdal Roman Bebr „noty“ také předsedovi OFS Rychnov a KFS
KH, aby se tak podíleli na volební frašce?
Foto: ČTK

„Zatímco na moravské
setkání jsem dopředu dostal
od moravského místopředsedy pana Zlámala písemnou
pozvánku, a do programu
jednání bylo také zařazeno
krátké představení kandidátů
na předsedu FAČR, pozvánku na jednání české komory
jsem neobdržel. Oslovil jsem
proto českého místopředsedu
pana Berbra s tím, že mám zájem na českém shromáždění
vystoupit, ale pan Berbr mi
sdělil, že mi to neumožní,“
popisuje čtvrteční dění Petr
Fousek na své facebookové

stránce www.facebook.com/
FousekPetr/.
Zatímco jednání moravské
komory se zúčastnili všichni
tři kandidáti (Duba, Fousek,
Malík), české komoře se
představil pouze pan Malík.
Je tedy jasné, koho mistr valných hromad Roman Berbr
prosazuje. A ne nadarmo ho
účastníci sešlosti oslovovali
Čest, náčelníku...
Nedemokratický
a účelový postoj
„Je to naprosto nedemokratický a účelový postoj,

každý si jistě o tom udělá svůj
obrázek.“ poukazuje Fousek
a opakuje svůj důraz na transparentnost. „Delegáti české
komory se musí sami svobodně rozhodnout, zda tendenčnost prospěje fotbalu a jaké
signály tím vysílá...“
Od Berbra se dozvěděl, že
není loajální vůči současnému
předsedovi Miroslavu Peltovi.
A že svolavatel má právo pozvat jen vybrané. Fousek oba
důvody odmítá jako zástupné
kádrování. „Fotbal nikomu
nepatří a nikdo jej nevlastní,
funkcionáři ho mají jenom
řádně spravovat,“ zdůrazňuje. Fousek ještě připomíná,
že kromě české a moravské
komory projednával situaci
i profesionální fotbal, ovšem
už 10. května – tedy ještě dva
dni před uzávěrkou jmenovitých kandidatur, a proto majitelé klubů 1. ligy jednali interně za zavřenými dveřmi. Není
známo, zda se LFA, tentokrát
i s 2. ligou, do valné hromady
ještě sejde.
(kam/mš)
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pátek 9. června - Přepychy
ȽȲΎ̵̰ΎȶȽȲȷȼΎɄΎȹȽɁɂȳȺȳΎɁɄ˷ΎƨɀȽȹȽȾȯ
Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
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Regionem projede cyklotour
Veřejná cyklotour Na kole
dětem napříč celou Českou
republikou, s Josefem
Zimovčákem na jeho vysokém kole v čele pelotonu,
zamíří letos i do Orlických
hor a Podorlicka.
IRENA VOŘÍŠKOVÁ
REGION – Právě zde se odehrají celkem tři z deseti etap
této charitativní tour na pomoc onkologicky nemocným
dětem, která proběhne již osmým rokem. Cyklisty z celé
republiky společně s řadou
dalších známých osobností
přivítá v termínu od 3. do 6.
června několik obcí a měst,
od Deštného v Orlických
horách přes Rychnov nad
Kněžnou až po Lanškroun.
Do společné cyklojízdy se
můžete zapojit také, na část
trasy, jednu etapu či si projet
celý region nebo peloton přivítat v některém z míst jeho
zastávek či dojezdů.
Každoroční cyklojízda je
jedinečnou akcí, účastní se jí
lidé z celé České republiky,
včetně dětí a mládeže. Letošní cyklotour vyrazí ze severu
Čech a své 1 205 km dlouhé
putování zakončí na jižní Moravě.
„Trasa regionem čítá přes
200 km a byla navržena tak,
abychom představili rozmanitost zdejší krajiny a dopřáli
všem alespoň malou ochutnávku naší pestré turistické
nabídky. Na trase účastníci
zavítají jak na hřeben Orlických hor a nasají atmosféru
česko-polského pohraničí, tak
poznají krásy a malebnost Podorlicka, zastaví se na hrázi
Pastvinské přehrady, zavítají
na jeden ze zámků na Orlici
nebo se projedou po našich
krásných cyklostezkách,“ zve
k zapojení do cyklotour ředitelka Destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko
Eva Vaníčková.
V místě zastávek čeká
účastníky přivítání zástupci obcí a měst, pestrý doprovodný program i mnohá
překvapení. V Deštném
nebo na Novém zámku

 Josef Zimovčák.
Foto: Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko

v Kostelci nad Orlicí můžete akci propojit s Dětskými
dny, v Dobrušce bude k vidění výstava veteránských
motocyklů s ukázkou jejich
jízdy a akce zároveň otevře
i novou cyklostezku. V Týništi nad Orlicí se můžete těšit
na výstavu starých velocipedů a prohlídku Vodárenské
věže, v Rychnově nad Kněžnou peloton přivítá samotná
Magdalena Dobromila Rettigová. Ve všech místech zastávek a dojezdů bude připraven
zajímavý program nejen pro
účastníky pelotonu, ale pro
všechny, kteří přijdou tuto
akci podpořit a přivítat peloton v některé z partnerských
obcí či měst tohoto regionu.
V tomto ročníku navíc
bude sedlo na Šerlichu nejvýše položeným místem letošní

cyklotour, ale zvony z dílny
mistra zvonaře z Deštného
v Orlických horách budou
symbolem této akce a další
podporou tohoto projektu.
Jeden z vyrobených zvonů
bude zároveň zvonem putovním, cyklotour zahájí i ukončí, ale zvonit bude lidem
do srdcí v řadě obcí a měst
celé republiky, ve všech
místech zastávek a dojezdů
po trase tour. Na závěr bude
na pomoc dětem vydražen.
Součástí projektu
budou cyklobusy
V regionu budou pro tuto
akci vypraveny speciální cyklobusy. První z nich dopraví
zájemce na start 4. etapy
cyklotour do Deštného v Orlických horách (cyklobus je

vypraven z Kostelce nad Orlicí se zastávkami ve Vamberku, Rychnově nad Kněžnou
a Kvasinách s příjezdem v 8
hodin do Deštného). Druhý
z cyklobusů přiveze účastníky této etapy z Rychnova nad
Kněžnou zpět do Dobrušky
a Opočna. A třetí cyklobus
poté dopraví účastníky 5. etapy z cílového místa v České
Třebové zpět po trase tour
do Rychnova nad Kněžnou
(s odjezdem v 17.30 hod.
z České Třebové přes Ústí
nad Orlicí, Letohrad, Žamberk, Klášterec nad Orlicí
a Rokytnici do Rychnova).
Cyklobus bude zapojen rovněž v rámci 3. etapy pro návrat účastníků z Deštného
zpět do Vrchlabí (po trase
etapy tour přes Českou Skalici, Dvůr Králové a Hostinné).
„Josefa Zimovčáka znají
cyklisté po celém světě především díky jeho vytrvalým
jízdám na vysokém kole. Několikanásobný mistr světa
i ČR absolvoval na vysokém
kole například závody Giro
d´Italia, Vuelta a Espana,
ale také celou trasu Tour de
France ve stejných dávkách
jako profesionální závodníci. A právě on stojí za charitativní a zároveň sportovní
akcí, která se snaží podpořit
onkologicky nemocné děti,
pomoci jejich rodinám, upozornit na tuto problematiku,
ale také šířit radost z pohybu
a ze života,“ dodala Eva Vaníčková.
Projekt Na kole dětem
můžete podpořit svou účastí
v pelotonu či v místech jeho
dojezdů, návštěvou přednášek Josefa Zimovčáka,
které probíhají v řadě obcí
a měst, nebo finanční podporou do veřejné sbírky na č.ú.
107 – 484410267/0100.

CO VY NA TO?
napište nám
na náš facebook

Do školy dorazili za dětmi vojáci
DOBRUŠKA – Všichni žáci
ZŠ Opočenská v Dobrušce
zahájili ve středu 17. května
vyučování vojenským povelem Pozor!, který zazněl z úst
pravidelného hosta školy nadporučíka Jiřího Cermana – příslušníka 14. pluku logistické
podpory v Pardubicích.
Nepřišel ale sám, doprovázeli ho dva kolegové, a to
desátník Daniela Franc a dobrovolný hasiče Tomáš Sazima.
Úvodem žáky Jiří Cerman
vyzkoušel z toho, co si pamatují z minulé besedy. Zeptal
se na pravidla první pomoci,
na telefonní čísla záchranných
složek a na chování v krizových situacích.
„Žáci uspěli na jedničku,
a proto mohl nadporučík Cerman navázat na jejich znalosti.
Při tomto setkání se zaměřil
na poskytování první pomoci
v terénních podmínkách. Ukázal žákům, jak si mohou pomoci v případech, kdy nemají obvazový materiál, čistou vodu,
nosítka… Nepodával pouze
teoretické informace, ale vše
doplnil názornou ukázkou.

Poté již dostal slovo Daniel
Franc, který nám předvedl vybavení vojáka při záchranné
akci. Žáci měli možnost potěžkat si neprůstřelnou vestu,
ochrannou přilbu a prohlédnout si několik vojenských
zbraní,“ uvedla ředitelka školy
Dagmar Macková.
Co dělat, kdyby začalo hořet,
dětem prozradil hasič Tomáš
Sazima. Své vyprávění doplnil
praktickou ukázkou hasičského vozu, který byl přistaven
u vchodu školy.
„Žáci se dozvěděli, že toto
auto neslouží jenom k hašení
požáru, ale je možné jej využít i při povodních a nehodách
na silnicích. Třešničkou na dortu byla možnost stát se na chvíli
opravdovým hasičem a vyzkoušet si stříkat z hadice. Ne všem
se to však dařilo podle jejich
představ, a tak ocenili těžkou
práci záchranářů. I přes psychickou a fyzickou náročnost
tohoto povolání se po dnešní
besedě většina chlapců rozhodla stát se vojákem nebo dobrovolným hasičem,“ doplnila Dagmar Macková.
(voř)
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Pád říše
V roce 1964 (je to možné, že už je to více než padesát
let?) natočili v Hollywoodu historické drama Pád říše římské.
Do příběhu z období vlády císaře Marca Aurelia obsadil režisér
Anthony Mann slavné hvězdy té doby, v čele se Sophií Lorenovou, Alecem Guinnessem, Omarem Sharifem a dalšími. Film
poněkud zjednodušeně líčí důvody, které vedly k pádu jedné
z největších říší starověku.
O dvě stě let dříve se stejným tématem zabýval jeden z nejvýznamnějších britských historiků minulosti Edward Gibbon
ve svém šestisvazkovém díle Úpadek a pád římské říše. Kniha
vyvolala senzaci a silné polemiky, hlavně kvůli svému ironickému stylu. Autor podává s velkou tvůrčí erudicí svůj pohled
na příčinu úpadku tak velkolepé a mocné říše, přičemž za jednu ze základních příčin konce vidí postupnou ztrátu občanských hodnot Římanů a jejich zpohodlnění. Jeho argumenty
lze shrnout do 20 bodů:
° Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
° Tradiční role otců jako živitelů rodin je zpochybňována,
šíří se rozvrácené vztahy a přibývá svobodně žijících matek
bez otců.
° Senioři jsou zanedbáváni, péče o domácí mazlíčky je větší
než o staré lidi.
° Literatura a umění se stávají bezduché, vytváří se planá
zábava za každou cenu. Za tzv. umělecká díla platí bohatí značné sumy.
° Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována
a posléze zrušena. Armádu tvoří námezdní žoldnéři.
° Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor jsou
stavěni pokrytci, populisté, pochybní umělci a tzv. celebrity.
° Daňové zatížení obyvatelstva stále roste, stát přerozděluje neúměrně velké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože
vědí, že stát se o ně postará.
° Úroveň vzdělání rapidně klesá.
° Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
° Přestává se vyrábět a pěstovat, protože domácí výroba je
drahá, potraviny a výrobky se dovážejí z ciziny.
° Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
° Početí a výchova dětí je vnímána jako obtěžující a dětí se
rodí stále méně.
° Léty osvědčené mechanismy chránící poctivé před podvodníky náhle selhávají.
° Veřejné funkce se stávají předmětem zisku. Udělují se
za úplatu, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
° Staletími prověřené hodnoty, jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, dobročinnost, zápal pro
věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
° Šíří se cynismus.
° Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí a dovedností a poctivé práce.
° Do země přichází velké množství cizinců.
° Politikové nadbíhají luze, která si vynucuje zábavu a státní
podporu. (Chléb a hry).
° Občané stále na všechno nadávají.
Nepřipomíná vám to něco? Tohle že napsal někdo před dvěma stovkami let? Tenhle text přece musel psát náš současník.
Říká se, že kdo se nepoučil z chyb historie, bude nucen je prožít znovu. Zdá se, že kontinent zvaný Evropa, k tomu má hodně
nakročeno.
Snad je ještě čas onu „zkázu říše římské“ odvrátit. Abychom
ji prožívali pouze na filmovém plátně nebo obrazovkách televizorů. Zatím tam bohužel sledujeme nevinné oběti teroristických útoků a neschopné politiky blábolící něco o tom, že své
kulturní návyky si vzít nedáme.
(joj)
A voda stoupá!
P.S.
V sobotu zemřel Zbygniew Brzezinski, jedna z vůdčích postav americké, a tím i světové politiky druhé poloviny 20. století. Polský emigrant, jehož manželkou byla neteř prezidenta
Edvarda Beneše. Byl jedním z hlavních ideologů americké zahraniční politiky a jedním z tvůrců globální strategie antikomunismu. Osobní přítel jiného velkého Poláka papeže Jana Pavla
II. Bylo mu 89 let.

krátce
FestiVAL 2017
VAL – Beseda Val a MAS POHODA VENKOVA pořádá v přírodním areálu ve Valu desátý ročník akce FestiVAL, která byla
zahájena poslední květnovou neděli a pokračuje 3. června pohádkou Princezna Jůlinka a kouzelné dračí klepeto v podání Náchodské divadelní scény. Za týden – 11. června – bude na programu
Nejkrásnější válka Divadla z Lanškrouna a 18. června uvede
Vlastenecký divadelní spolek Vlastík z Vrchlabí hru Polojasno.
Závěr festivalu bude patřit 26. června Divadelnímu souboru Lipka a hře Mlýny. Hraje se vždy od 14.00 hodin, a to za každého
počasí – areál je zastřešen. Vstupné je 60 korun.
(voř)

Lidová píseň v hudbě a tanci

 První pomoc v terénních podmínkách.Foto: ZŠ Opočenská, Dobruška

OPOČNO – Základní umělecká škola Opočno pořádá koncert
v rámci festivalu ZUŠ Open, který se uskuteční v úterý 30. května od 17 hodin před Mariánským kostelíkem. Na programu bude
mimo jiné také úspěšné provedení pásma Lidová píseň v hudbě a tanci. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční
v Kodymově národním domě.
(voř)
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Výstava malíře Zemánka
V Místní knihovně
v Doudlebách nad Orlicí
vystavuje své emaily akademický malíř Miroslav
Zemánek.
MILAN RICHTER
DOUDLEBY N. O. – Ve sváteční pondělí 8. května
otevřela Místní knihovna
v Doudlebách nad Orlicí velice zajímavou výstavu všestranného umělce Miroslava
Zemánka. Krátce po 17. hodině přivítala početné návštěvníky, většinou dobré kamarády stále optimistického
Mistra, ředitelka knihovny
Helena Hájková. Následně
svého bratra – malíře, grafika, keramika a sochaře představil Tomáš Zemánek.
Miroslav Zemánek se
narodil 5. července 1933
v Hradci Králové, v letech
1948 – 1951 studoval v Praze na Vyšší uměleckoprůmyslové škole u profesora
Antonína Pospíšila, Petra
Dilligera a Karla Müllera,
následně přešel na Vysokou
školu umělecko-průmyslovou
do ateliéru monumentální
tvorby u Emila Filly, po jeho
náhlé smrti přešel v roce
1953 do ateliéru profesora
Alfonse Fišárka. Studia dokončil v roce 1956. V Doudlebách nad Orlicí se natrvalo
usadil po dokončení povinné
vojenské služby v roce 1959.
Miroslav Zemánek se řadí
z hlediska tvorby generačně
mezi české výtvarné umělce,
kteří začínali v poválečném
období a studovali u významných českých malířů, sochařů i grafiků. Na studijní cesty
vyjel v roce 1956 do Berlína,
pak následovaly 1960 Moskva, Leningrad, Kyjev, 1979
Leningrad, Moskva, Paříž,
Helsinky, 1980 Řím, 1982
Paříž, 1985 Budapešť.



Ředitelka knihovny Helena Hájková a malíř Miroslav Zemánek.

V letech 1958 – 1963 tvořil Miroslav Zemánek hlavně
černobílé monotypy, dřevoryty a linoryty. V dalším období
do roku 1969 se zabýval vedle
grafiky také malbou, plastikou i skulpturou, materiálem
mu bylo dřevo, keramická
hlína, kámen, kov i sklo (vitráže). Po roce 1970 se zaměřil
na sochařství, pracuje převážně s keramickou hlínou.
V roce 1979 začal spolupracovat s firmou Calofrig sídlící
v jihočeských Borovanech.
Zde vznikly velké plastiky
a reliéfy, hlavním materiálem
je kamenina. Po roce 1986 se
podílí na projektech spojení
moderní plastiky s architekturou. Po roce 1990 se Mistr Miroslav Zemánek navrací
k tvorbě z keramické hlíny
i ke kresbě pastelem a úhlem.
Ze samostatných výstav
jmenujme namátkou v roce
1960 výstavu v Muzeu Hradec Králové, 1963 v Orlické
galerii Rychnov nad Kněžnou, 1964 v Závodním klubu

ROH Ústí nad Orlicí, 1965
v Krajské galerii Hradec Králové, 1966 na Státním zámku
Náchod, 1968 ve Výstavní
síňi Mánes Praha (300 malířů, sochařů, grafiků, pět
generací k 50 letům republiky), 1987 v Krajské galerii
Hradec Králové, v Okresním muzeu Trutnov, 1988
v Rychnově nad Kněžnou,
v Okresním muzeu a galerii
Jičín, v Hradci Králové, roku
1991 na Sochařském sympoziu Králíky, 2009 v kostele
Církve čs. husitské Doudleby
nad Orlicí, 2009, 2010, 2017
v Místní knihovně Doudleby
nad Orlicí a jinde.
Od roku 1962 zrealizoval
Miroslav Zemánek více než
šedesát plastik s významnými architekty. Jmenujme
například: 1966 Skleněná
vitráž Květy ve váze v hale
Železnobrodské sklo Železný
Brod, 1970 plastika Setkání
hotel Alessandria Hradec
Králové (2. místo v soutěži), 1971 Dělící mříž Mozek

Foto: Milan Richter

Neurochirurgie Fakultní nemocnice Hradec Králové,
1973 Kombinát VÚCHP Kostelec nad Orlicí, 1975 Rytmus
čelní stěna kavárny hotel Černigov Hradec Králové, 1978
Věda-Kosmonauti – Kontakt,
Spoutaný atom a Svářeč ŽAZ
Vamberk, 1980 Vlny spojeni,
Spojprojekt Hradec Králové,
Sedící žena, Domov důchodců Borohrádek, 1981 Harlekýn, Colombína, Pierot“,
Tranzitní ústředna Hradec
Králové, 1987 Vrasy, Chata Jurášek Olešnice v O. h.a
mnohé a další.
Cyklus
akademického
malíře Miroslava Zemánka
nazvaný Emaily bude v Místní knihovně v Doudlebách
nad Orlicí vystaven do konce srpna 2017. Otevřeno je
v pondělí a ve středu 9 – 12,
13 – 17.30 hodin, o prázdninách pouze v pondělí 9-12,
13-17,30 hodin. Mimo tuto
dobu po dohodě na telefonu
494383008 možno výstavu
zhlédnout i o víkendech.

Trénink mozku pomocí terapie
RYCHNOV N. K. – O terapii
EEG Biofeedback jste možná
nedávno slyšeli v souvislosti s kampaní Přes překážky
ke hvězdám, kterou pořádalo
Centrum Orion a jejíž výtěžek
byl věnován právě na tuto speciální terapii.

Pro koho je terapie vhodná?
Pomáhá dětem, studentům
a dospělým všech věkových
kategorií lépe se soustředit,
zlepšuje paměť, čtení, psaní,
řeč, snižuje stresové napětí,
neklid. Příznivě působí při
léčbě nespavosti, pravidelným tréninkem se zvyšuje intelekt, kreativita i výkonnost.
Tato terapie také pomáhá
snižovat výskyt epileptických
záchvatů. Je vhodná u dětí,
kterým byl v předškolním
věku doporučený odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže se zapojením
do kolektivu ve škole apod.
Terapii využívají dospělí klienti také jako prevenci stařecké demence, po úrazech
hlavy, mozkových příhodách
apod.
Jak terapie probíhá?
Pomocí speciálního přístroje klient sleduje počítačovou hru, ovládá své výsledky
ve hře a tím ovlivňuje svoji
mozkovou aktivitu na základě přesné, okamžité a cílené

informace (zpětné biologické
vazby). To vše probíhá bez
klávesnice, bez myši, pouze
s třemi elektrodami připevněnými na hlavě. Během
terapie je klient stimulován
k soustředění, k posílení

terapeuticky požadovaných
mozkových vln.
Pozitivní výsledky terapie
jsou založeny na pravidelném
trénování – je zapotřebí přicházet minimálně 2x týdně,
jedno sezení trvá zpravidla

60 minut. Počet sezení závisí
na problému, se kterým klient
přichází.
Kolik stojí terapie?
Osoby se zdravotní indikací
platí 100,- Kč za jedno sezení,
kondiční trénink stojí 200,Kč. Na dofinancování této terapie využíváme sponzorské
dary.
Kde terapie probíhá?
Díky sponzorským darům
jsme nově otevřeli pracoviště
v bílé budově pod bazénem –
Javornická ul. čp 1560 – je to
dostupnější pro školní děti,
které mohou na terapii přicházet samostatně, a samozřejmě dále funguje biofeedback
v Centru Orion v Dlouhé Vsi
116.
Terapii zajišťují dvě terapeutky – Ilona Mikušová
a Táňa Brodská. Jako součást
podpory klientů nabízíme také
psychoterapeutické konzultace, které napomáhají k dosažení lepších výsledků.
Pokud chcete získat více
informací o této terapii či si ji
bezplatně vyzkoušet, kontaktujte nás a domluvíme vhodný
termín.
Více informací o terapii,
díky které je možné efektivně
trénovat mozek, je možné získat na www.centrum-orion.cz.
Za Centrum Orion
PharmDr. Ilona Mikušová

30. května 2017

fotosloupek
Retro k MDD aneb Děti socialismu
1. června bude všude plno radosti a smíchu. Děti i dospívající
mladí lidé budou soutěžit ve sportovních disciplínách, v různých
zájmových kroužcích nebo se budou jen tak veselit a slavit svůj
svátek…
…Socialistické děti jsou šťastné děti. Nad jejich bezstarostným dětstvím bdí rodiče i společnost a stejně tak rodiče i společnost myslí na jejich budoucnost…
…Tento svátek je však svátkem dětí celého světa, nejenom
světa socialistického. Ne všude může být stejně radostný jako
u nás či v jiných bratrských zemích…
Myslím, že to na úvod stačí, že obsah předešlých vět je zcela
vyčerpávající. Abych to vysvětlil: Jelikož název fotosloupku zní
Retro k MDD, chtěl jsem ho doprovodit nejen retro fotografiemi, ale i archivním slovníkem sdělovacích prostředků socialismu. Takže tři předešlé odstavce jsem opsal z digitalizovaného
archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, konkrétně z Rudého práva z 1. června 1977 – z redakčního komentáře
s názvem Děti socialismu.
Kdybych chtěl být trochu jízlivý, podotkl bych, že i po 40 letech někde píšou podobně, jen v obráceném gardu. Takže by
mohli s klidem použít obsah úvodníku RP, jen by titulek mohli
pozměnit na Děti kapitalismu a uvnitř v textu obdobně nahradit
slova socialistický za kapitalistický a podobně. Jen ještě nevím,
co s výrazem „bratrský“. Nejvhodnější záměna by byla za slovo
„unijní“.
Pak by úvodník byl dostatečně politicky korektní.
Text a foto: Ladislav Růžička

e–mail: sport@orlickytydenik.cz
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fotbal – krajský přebor

„Největším zážitkem bylo MS“ Televizní „šlágr“ pro Rychnov
fotbal - rozhovor

S malými výherci jsme měli
možnost při naší návštěvě
stadionu Zbrojovky Brno
vidět trénink brněnských
fotbalistů před posledním
kolem první ligy, které
je čeká na pražském
Strahově, se Slavií bojující
o titul.
MARTIN ŠNAJDR
BRNO – Mezi nejzkušenější
hráče Zbrojovky, ale ne nejstarší (tím je Pavel Zavadil,
který se středečního tréninku nezúčastnil, protože v tu
dobu letěl jako divák na finále
Evropské ligy do Stockholmu), patří Jan Polák, bývalý
reprezentant a účastník MS
v Německu 2006. Má za sebou bohatou kariéru v české
lize (Brno, Liberec), ale také
v bundeslize (Norimberk,
Wolfsburg) a belgické lize
(Anderlecht).
„Mistrovství
světa se mi moc nepovedlo,“ lituje ještě dnes JAN
POLÁK.
V posledním domácím zápase jste prohráli s Plzní
a čeká vás utkání na Slavii.
Oba soupeři spolu na dálku
bojují o titul. Na Strahově
můžete zamíchat kartami,
pokud se Slavií neprohrajete a naopak Plzeň doma
porazí Jihlavu. S jakým
cílem a náladou na Slavii
pojedete?
S cílem vyhrát. I když víme,
že Slavia je nepříjemný a kvalitní soupeř, navíc hraje o titul, tak jsme v zápase s Plzní
ukázali, že se dokážeme prát
s týmy z předních příček tabulky. Budeme se snažit předvést co nejlepší výkon a uhrát
takový výsledek, abychom
z toho měli dobrý pocit.

 Jan Polák - nejzkušenější hráč Zbrojovky.

V utkání s Plzní jste už
mohli „darovat“ titul Slavii, kdybyste neinkasovali
v 92. minutě. Teď to bude
naopak…
To je boj o titul mezi Slavií
a Plzní a to nás v tuto chvíli
vůbec nezajímá. My jsme rádi,
že jsme náš cíl, což byla záchrana, splnili. Teď hrajeme
za sebe, chceme ukázat, co
umíme a pokusit se sebrat
Slavii body.
Z Německa jste se přes
Liberec, bundesligu, belgickou ligu a znovu bundesligu vrátil do Brna, kde
jste profesionální kariéru
začal. Dá se říct, že se kruh
uzavřel a profesionální kariéru tady ukončíte?
Když přijde nabídka, tak
ještě půjdu do Chelsea, ale
tam to bude těžký. (směje
se) Dělám si srandu. Myslím
si, že už nějaký velký přestup

Foto: Martin Šnajdr

nepřijde a ani jej nečekám.
Opravdu to vypadá, že kariéru
skončím tady.
Dnes na tréninku vidíme,
že v realizačním týmu působí mnoho bývalých hráčů, ať je to Ríša Dostálek,
Libor Došek… Nelákalo by
vás po kariéře tady zůstat
v nějaké funkci nebo třeba
v roli trenéra?
O tom jsme se s vedením
moc nebavili. Něco padlo, že
bych tu mohl pak zůstat, ale
konkrétně ne, na to je snad
ještě čas. (usmívá se) Já se
soustředím pouze na fotbal.
Mám ještě smlouvu jako hráč
a tyto věci zatím nemá cenu
řešit.
Až ukončíte profesionální
kariéru, uvidí vás fanoušci
v některé z nižších soutěží?
Většinou se říká, že už nikde člověk hrát nebude, ale

pak si myslím, že mi ten fotbal bude chybět. Těžko to teď
dokážu říct.
Fotbalový životopis máte
bohatý. Zahrál jste si bundesligu, v Belgii, hrál jste
na mistrovství světa, navíc jste vyhrál titul, Pohár
i Superpohár s Anderlechtem, Německý pohár s Norimberkem, máte zlato
a stříbro z ME 21. Čeho si
v kariéře ceníte nejvíc?
Pro fotbalistu je asi největším zážitkem hrát na mistrovství světa, i když mně se moc
nepovedlo. Taky jsme jako
tým nepostoupili ze skupiny.
Ale určitě to byl velký zážitek,
na který budu pořád vzpomínat, stejně jako na mistrovství
Evropy v Rakousku a Švýcarsku 2008.
Hodně vysoko však taky
řadím tituly v Anderlechtu
a vítězství v Německém poháru s Norimberkem, protože
tam se takové úspěchy hrozně
cení. To jsou pro mě v dospělém fotbale nejcennější trofeje a nezapomenutelné zážitky.
A v mládežnickém fotbale pak
jednoznačně stříbro a zlato
s jedenadvacítkou.
Zmínil jste, že se vám mistrovství světa v Německu
moc nepovedlo. Myslel
jste vyloučení v posledním
zápase skupiny proti Itálii?
To taky. Byl to nešťastný závěr a loučení s mistrovstvím.
Chtěli jsme udělat všechno
proto, abychom postoupili ze
skupiny. Povedl se nám úvod
proti USA, ale podělali jsme
to v zápase s Ghanou, v němž
jsme dva nula prohráli. Pak
jsme se to snažili zachránit
v posledním utkání, pokusit
se Itálii porazit a postoupit,
ale bohužel… Já byl navíc vyloučený, což byla černá kaňka
na závěr.
>>8

Rychnováci pomohli obhájit pohár
orientační běh

RYCHNOV N. K. – Žactvo
Východočeské oblasti obhájilo o víkendu vítězství ve Vyzývacím poháru, který se běžel
v severní části Jeseníků poblíž státních hranic. V sobotu
dopoledne byl na programu

městský sprint v Javorníku,
odpoledne a v neděli pak dva
závody štafet. Výběr východních Čech byl jasně první,
zvítězil o více než 300 bodů
před druhou Západočeskou
oblastí.

K vítězství značně přispěli
i žáci rychnovského oddílu
orientačního běhu. Medailemi
konkrétně Daniel Šeps, který
ve sprintu obsadil výborné
2. místo z téměř 80 závodníků, a Zuzana Morávková,
která společně s Magdalenou
Chrástovou (Studenec) a Alžbětou Neumannovou (HK) vybojovaly v sobotních štafetách
bronzovou příčku. Skvělý výkon v barvách VČO předvedli
i další rychnovští orientační
běžci, a to Martin Flegl, Karolína Cejpková a Dominik Jiroušek.
(ček/mš)
Výsledky
SPRINT

 H12: 2. Šeps, 49. Jiroušek.
 H14: 22. Flegl.

 D12: 54. Cejpková, DSQ

Morávková.

ŠTAFETY – sobota
 H12: DSQ Šeps + Malý (Jilemnice) + Hanuš (Vrchlabí),
DSQ Jiroušek + Šípek (Pardubice) + Málek (HK).
 H14: 7. Flegl + Štichauer +
Haas (oba Pardubice).
 D12: 3. Morávková + Chrástová (Studenec) + Neumannová (HK), 8. Cejpková + Haasová (Pardubice) + Čečková
(HK).
ŠTAFETY – neděle
 H12: 4. Šeps + Malý (Jilemnice) + Hanuš (Vrchlabí).
 H14: 8. Flegl + Štichauer +
Haas (oba Pardubice).
 D12: 4. Morávková + Chrástová (Studenec) + Neumannová (HK).

RYCHNOVSKO – V sobotu, hodinu po poledni nastal den D
a hodina H nejen pro fotbalisty Kostelce a Rychnova, ale také
pro příznivce obou táborů.
Více na str. 8 a 10

hokejbal - 2.NHbL - finále

HBC Rangers Opočno získal titul
OPOČNO – Vítězně zakončilo mužstvo HBC Rangers svoji
pouť letošním ročníkem 2. ligy hokejbalu skupiny Čechy - východ, když ve finále zdolalo tým HBC Autosklo H.A.K. Pardubice B.
Více na str. 8

šachy - připravuje se

Zápas mezi účastníky dvou festivalů
RYCHNOV N. K. – Region
PANDA ve spolupráci s nadací FIRIM Swidnica připravil
projekt INSPIR, v rámci něhož získal významný příspěvek na uspořádání propagačního mezinárodního utkání
účastníků festivalu Mistrovství ČR seniorů v Rychnově n.
K. versus účastníci festivalu
Memoriál Akiby Rubinsteina
v Polanici Zdrój. Oba festivaly se konají v téměř shodném
devítidenním srpnovém termínu. Oba subjekty v Klodzku projednaly s předsedou
šachového svazu Dolnoslezského vojvodství, že zápas
dostane širší publicitu především mezi předsedy polských
oddílů a předsedy českých

oddílů, kteří by při a po utkání
měli zájem navázat spolupráci s přeshraničním oddílem.
Utkání seniorů nad 50 let je
na programu ve čtvrtek 24.
8. od 9.00 hodin v Rychnově.
Zájemci získají více informací
na stránkách Regionu Panda.
Budou se hrát čtyři utkání
na 30 – 40 šachovnicích (podle počtu polských hostů)
tempem 10 minut + 5 sekund
na tah. Na české straně dostanou příležitost ke hře alespoň
jedné partie všichni zájemci z řad účastníků festivalu!
V roce 2018 se uskuteční
další odvetný zápas v Polanici
Zdrój.
Jiří Daniel –
Region Panda

SPORT

strana 8

pozvánky

fotbal – krajský přebor

FOTBAL
Krajský přebor
 SO 3. 6. 14.30 SK Jičín A – FK Kostelec n. O.
 NE 4. 6. 17.00 TJ Lázně Bělohrad – SK Dobruška, FC Spartak Rychnov – Jiskra Hořice.
I.A třída
 NE 4. 6. 17.00 SK Týniště n. O. – FC Nový HK (atletický
stadion).
I.B třída
 PÁ 2. 6. 18.00 FC České Meziříčí – Sokol Lípa n. O.
 SO 3. 6. 17.00 SK Smiřice – SK Solnice, Slavoj Předměřice
n. L. – TJ Start Ohnišov, Baník Vamberk – Černíkovice.
 NE 4. 6. 17.00 SK Albrechtice n. O. – Velešov Doudleby n.
O.
OP II. třídy SYNYT
 SO 3. 6. 17.00 Sokol Javornice A – Sokol Křivice, Sokol
Deštné v O. h. – Loko Borohrádek, Sokol Žďár n. O. – 1. FC
Rokytnice v O. h., AFK Častolovice – Sokol Lukavice.
 NE 4. 6. 16.00 FC České Meziříčí B – SK Petrovice n. O. |
17.00 SK Přepychy – FC Zdelov 1963, FK Kostelec n. O. B –
Kostelecká Lhota A.
OP III. třídy
 SO 3. 6. 14.30 SK Dobruška C – FO Křovice | 17.00 Slatina
n. Zd. – FC Roveň, SK Dobré – Baník Vamberk B, Voděrady –
Velešov Doudleby n. O. B.
 NE 4. 6. 17.00 Černíkovice B – Spartak Opočno B.
OP IV. třídy
 SO 3. 6. 14.00 Labuť Rychnov n. Kn. – START Olešnice (hř.
Slatina) | 17.00 Kostelecká Lhota B – FC Domašín.
 NE 4. 6. 10.00 Javornice B – TK Čermná n. O. | 14.00 Lípa
n. O. B – Rychnov n. Kn. B.
NÁRODNÍ HÁZENÁ
2. liga mužů
 SO 3. 6. 16.00 Sokol Dobruška – Sokol Svinov.
 NE 4. 6. 10.30 Sokol Dobruška – TJ Stará Ves n. O.

Polák: „Největším zážitkem bylo MS“
fotbal - rozhovor

>>7
V reprezentačním A – týmu
jste debutoval ve věku 18
let a 45 dní a stal jste se
nejmladším
fotbalistou
v historii české seniorské
reprezentace.
Pikantní
na tom bylo, že to bylo
v utkání v Polsku, takže
český Polák nastoupil proti
Polákům. Jak na ten první
zápas vzpomínáte?
(směje se) Bylo to veselý,
když si na to zpětně vzpomenu. Byl jsem rád, že jsem se
do reprezentace dostal takhle
brzy, ale nevím, jestli to bylo
třicet nebo čtyřicet dní. Ale

osmnáct mi bylo určitě. (usmívá se)
Zbrojovka naposledy hrála evropské poháry v roce
1997, pak letní Intertoto
cup, ale jinak má hrozně
dlouhou pauzu v Evropě.
Je to i jeden z vašich snů
zahrát si v jejím dresu evropské poháry?
Všichni bychom si to přáli,
nejen já, už kvůli fanouškům.
Brno je druhé největší město
v republice a myslím si, že by
mu poháry slušely. Ale všechno se rozhoduje na trávníku
a tam jsme si to za výkony
v letošní sezoně nezasloužili.

HBC Rangers Opočno získal titul
hokejbal - 2.NHbL - finále

OPOČNO – Vítězně zakončilo mužstvo HBC Rangers svoji
pouť letošním ročníkem 2.
ligy, když ve finále zdolalo tým
HBC Autosklo H.A.K. Pardubice B v poměru 3:1 na zápasy. Za čtrnáct dní si v České
Třebové zahraje baráž o postup do 1. ligy!
3. zápas
HBC Rangers Opočno –
HBC Autosklo-H.A.K.
Pardubice B 4:2
(1:0, 0:1, 3:1)
 Branky HBC Rangers:
Petr, Škoda, Hajník, Rail.
 HBC Rangers Opočno:
Biegl (Ponke) – Škoda, Malík, Dostál, Mlateček, kozák,

Tel.: 777 761 403

Hetfleiš – Hajník, Petr, Hudeček, Dudadík, Řehák, Rail,
Junek, Jedlička, Tovtík, Kania
D., Franc.
4. zápas
HBC Rangers Opočno –
HBC Autosklo-H.A.K.
Pardubice B 7:4
(2:0, 3:2, 2:2)
 Branky HBC: Hajník 4,
Škoda 2, Dudadík.
 HBC Rangers Opočno:
Biegl (Ponke) – Malík, Mlateček, Dostál, Škoda, Hetfleiš,
Kozák – Hajník, Petr, Hudeček, Dudadík, Řehák, Rail, Tovtík, Jedlička, Junek, Kania D.
| trenéři: Hajník st., Kania K.
a Šejnoha.
(kov/mš)

Televizní „šlágr“ pro Rychnov
V sobotu, hodinu po poledni nastal den D a hodina
H nejen pro fotbalisty
Kostelce a Rychnova, ale
také pro příznivce obou
táborů. V tu dobu bylo
zahájeno tolik očekávané
okresní derby vysílané
v přímém přenosu na ČT
sport!
MARTIN ŠNAJDR
RYCHNOVSKO – Historicky
nejvyšší návštěva vzájemných
zápasů vytvořila fantastickou
kulisu, jež také přispěla k vysoké úrovni celého utkání
v projektu Můj fotbal živě.
Rychnov vrátil domácím porážku z podzimního klání
i s úroky. Kostelec dokázal
odpovědět na gól Počtýnského, ale dvě rychlé branky Rychnova z úvodu druhé
půle byly pomyslným jazýčkem na vahách, jež rozhodly
o úspěchu hostů.
Dobruška po čtyřech remízách v řadě konečně zlomila
sérii a v důležitém záchranářském duelu porazila Broumov. Tři kola před koncem
soutěže je však stále předposlední.
SK Dobruška – Slovan
Broumov 3:1 (2:0)
 Branky: 23. Valášek Martin, 45. Krahulec Pavel, 56.
Týfa Erik – 58. Hečko Miroslav.
 Rozhodčí: Ivan Klečka |
ŽK: 71. Mikušík, 80. Gerža,
82. Hrabar, 86. Čopík – 46.
Michálek, 78. Wilke, 90. Ružička, 91. Hanzlík | diváků:
85.
 SK Dobruška: Pěnička –
Eimann D. (84. Malý V.),Effenberk J., Gerža, Žid L.,
Mikušík (74. Čopík), Krahulec P., Hrabar, Dědeček (90.
Zilvar A., Valášek M. (89. Kolínek), Týfa E., Majer M.
 Slovan Broumov: Drahorád – Gago O., Štejnar (65.
Novák), Panny, Hanzlík, Hečko, Wilke, Šimon (68. Rolník), Němeček (70. Růžička),
Gago, Michálek (65. Bureš).
 M. Petřík (trenér SK
Dobruška): „Kousali, škrábali, štípali – velmi nepříjemný
soupeř. Celý týden jsme se

VODĚRADY – Sokol Voděrady připomíná všem zájemcům,
že mohou zasílat přihlášky na další ročník turnaje malé kopané Vršovan cup Voděrady 2017. Turnaj se koná ve dnech 24.
a 25. června na šesti travnatých hřištích. Přihlášky přijímá Josef
Kovaříček – tel. 603 270 928 nebo je možné je zaslat e-mailem:
kovaricek.zahornice@tiscali.cz
(kov/mš)

na to připravovali a děkuji hráčům, že to zvládli.“
 J. Kitler (trenér Slovan
Broumov): „Dnes jsme nenavázali na minulé kolo doma,
kdy se nám dařilo jak herně,
tak střelecky. Domácí byli
důraznější a měli větší touhu
po vítězství. Musí se zapojit
celé mužstvo do celkového
pojetí hry!“
FK Kostelec n. O. – FC
Spartak Rychnov 2:5 (1:1)
 Branky: 30. Řehák, 80.
Šrámek – 14., 56. Počtýnský,
51. Reichl, 68. Kráčmer, 90.
Mňuk.
 Rozhodčí: Pavel Fišer |
ŽK: 82. Králík – 81. Tichý, 90.
Reichl | diváků: 1 254.
 FK Kostelec n. O.: Matoušek – Krupka, Klapal, Kaplan,
Šrámek – Cvejn M. (60. Cvejn
J.), Řehák, Klouda (74. Králík), Kvasnička (60. Plocek
L.), Říha – Hašek (74. Švandrlík).
 FC Spartak Rychnov:
Holoubek (46. Vrána) – Šrefl
(46. Pups), Bárnet, Brandejs,
Zajíček – Drašnar (46. Tichý), Pohl, Reichl, Nosek (65.
Mňuk) – Kráčmer (70. Stieber F.), Počtýnský.

Prohráli jste derby, ale fotbalový svátek jste si museli
užít, ne?
 P. Krupka (trenér FC
Kostelec n. O.): „Samozřejmě jsme si to užili. Nejsem
zklamaný a klukům v kabině

poděkuju. Takový fotbal někdy bývá. Myslím si, že herně
bylo utkání vyrovnané. Bohužel, udělali jsme na začátku
druhého poločasu dvě chyby,
a to rozhodlo.“
Byla příprava na zápas jiná
než normálně, když se zápas vysílal v televizi? Myslíš, že to kluci měli v hlavách?
„Nemyslím si, že by se
příprava nějak lišila od těch
klasických. Možná na začátku
kamery v podvědomí měli.
Bojovali, ale rozhodly ty dvě
chyby.“
Co říkáš atmosféře? Být to
na každém zápase, to by se
asi nikdo nezlobil…
„To by si přál každý fotbalista, hrát před takovou atmosférou. Moc bych to klukům
přál, ale asi v dalších zápasech
taková kulisa nehrozí.“ (usmívá se)
Před zápasem jsi říkal, že
budeš emoce krotit. Takže,
krotil jsi je?
„Držel jsem se, protože
jsem hráčům nechtěl do zápasu moc vstupovat. Nějaká nervozita u nich panovala a ještě
abych já jim další přiložil, to
by asi nebylo v takovém utkání vhodné.“

Výhra v derby, navíc před
televizními kamerami. Jak
sis užil zápas?
 J. Čermák (trenér FC
Spartak Rychnov): „Bylo to
super, bomba, úžasný. Těžko

Ostatní zápasy
MFK Nové Město n. M. – FK
Chlumec n. C. A 1:0, FK Vysoká n. L. – SK Libčany 1:2, TJ
Červený Kostelec – FC Slavia
HK 1:4, Jiskra Hořice – RMSK
Cidlina A, So. Provodov – SK
Jičín A 6:2, FK Jaroměř A – TJ
Lázně Bělohrad 4:0.
Tabulka

1.RMSK Cidlina A
2.SK Libčany
3.TJ Červ. Kostelec
4.SK Jičín A
5.FC Slavia HK
6.FK Vysoká n. L.
7.FC Sp. Rychnov
8.FK Chlumec A
9.FK Kostelec n. O.
10.Lázně Bělohrad
11. Nové Město
12.TJ Jiskra Hořice
13.FK Jaroměř A
14.TJ Sl. Broumov
15.SK Dobruška
16.Sokol Provodov

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
19
18
18
15
16
16
14
13
13
10
11
11
8
7
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
8
9
9
12
11
11
13
14
14
17
16
16
19
20
21

69:28
59:29
59:35
53:40
48:30
49:37
67:39
45:40
45:46
37:52
35:51
28:46
46:43
35:66
25:59
39:98

58
58
55
50
49
48
47
43
38
36
33
33
31
25
23
21

Týniště poprvé doma prohrálo
fotbal – I.A třída

bude také záviset na tom, jak
se vyvine situace v divizi C.
(mš)

Přihlaste se na Vršovan cup 2017
malá kopaná

 Z této akce rychnovský Počtýnský domácího brankáře Matouška
nepřekonal.
Foto: Martin Šnajdr

hledat lepší slova. Diváci přišli, počasí vyšlo, kamery vrněly, takže super, spokojenost.“
(usmívá se)
Co dnes rozhodlo o vaší výhře?
„Měli jsme víc šancí než
domácí a dařilo se nám je proměňovat. Po pěti, šesti nepovedených zápasech to jednou
přijít muselo, to byl první faktor. Druhý byl, že jsme opravdu chtěli. Máme tým velmi
dobře připravený, a když se
mu chce a bude dál takhle pracovat, můžeme hrát špici krajského přeboru a někdy třeba
i vyšší soutěž.“
Jaká byla příprava, poslal
jsi hráče ke kadeřníkovi,
na manikúru, jak jsi sliboval? Byla příprava v něčem
jiná?
(směje se) Samozřejmě to
bylo v nadsázce. Příprava byla
úplně normální, chtěli jsme si
jít zahrát a bavit se fotbalem.
O tom to je. Bavme se my a ať
se baví také diváci!“
Vnímal jsi během zápasu
kamery?
„Já jsem se snažil být
svůj, takže jsem je nevnímal.
Takhle koučuju normálně.
Možná jsem použil míň slov,
protože to stejně na hřišti nebylo slyšet. Ale, kdyby nebyla
taková divácká kulisa, asi bych
byl důraznější.“ (usmívá se)

RYCHNOVSKO – Fotbalisté
Týniště sbírali doma tříbodové korálky jako na běžícím
pásu, ale v nejméně vhodnou
dobu přišly o dva body s předposledními Třebechovicemi.
Sice se nacházejí na „zatím“
nesestupové pozici, ale počet
týmů, které opustí I.A třídu,

SK Týniště n. O. –
SK Třebechovice 0:0
na pen. 0:3
 Rozhodčí: Michal Koutník
| ŽK: 85. Matoušek, 90. Fidra
(oba Týniště) | diváků: 160.
 SK Týniště n. O.: Hlaváč –
Horák I., Horák II. (31. Bartoš
Petr), Pokorný, Winker Marek (62. Bartoš Milan) – Forejtek (59. Brandejs Tomáš),
Matoušek, Fidra, Václavík –
Voda (71. Kos), Mládek.
 SK Třebechovice: Cejnar
– Lukášek, Bíl R., Soukup
(75. Voltr), Želízko – Vích, Bíl
Martin, Kyral (87. Lochman),
Věříš – Kolář, Dědeček.

 J. Šrajer (sekretář SK

Týniště n. O.): „Za krásného
letního počasí se hrál fotbal
na úrovni okresního přeboru.
Šancí minimálně, branky žádné, a tak o výsledku rozhodly
penalty, které hosté vyhráli
naprosto přesvědčivě!“
 K. Bíl (vedoucí mužstva
SK Třebechovice): „Vyrovnané utkání, ve kterém gól nepadl, a proto došlo na penalty.
Ty jsme díky brankáři Cejnarovi a neomylným střelcům
vyhráli jasně 3:0.“
Ostatní zápasy
FC Nový HK – Sokol B. Třemešná 5:1, SK Sobotka – Tatran Hostinné 2:1, SK Bystřian Kunčice – SK Sparta Úpice 4:0, FK Náchod B – Sokol

Třebeš 2:5, FK Černilov – Lokomotiva HK 4:1, FC Vrchlabí – MFK Trutnov B 7:1, SK
Roudnice – So. Nepolisy 2:5.
Tabulka

1.FC Vrchlabí
27
2.TJ Sokol Třebeš 27
3.SK Byst. Kunčice 27
4.FK Náchod B
27
5.FC Nový HK
27
6. So. B. Třemešná 27
7.SK Roudnice
27
8.TJ Tatran Hostinné 27
9.FK Černilov
27
10.SK Sobotka
27
11.TJ Sokol Nepolisy 27
12.MFK Trutnov B 27
13.SK Sparta Úpice 27
14.SK Týniště n. O. 27
15.SK Třebechovice 27
16.TJ Loko. HK
27

23
20
16
14
14
15
14
14
14
11
12
11
12
10
9
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
7
11
13
13
12
13
13
13
16
15
16
15
17
18
20

94:34
74:30
75:51
66:48
53:53
66:68
53:49
54:61
53:48
49:65
57:66
63:77
40:58
46:67
31:68
40:71

69
61
50
44
43
43
41
41
40
36
35
35
34
31
25
20
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Střelecké manévry Jedlinského, Hořínka a Buluška

Také toto kolo bylo bohaté
na góly a opět o sobě dali
vědět vyhlášení kanonýři. Po minulých debaklech
Ohnišova a Černíkovic
viděli diváci nejvíce gólů
v Černíkovicích, kde jich
padlo celkem deset!

 SK Solnice: Blažek – Rýz-

MARTIN ŠNAJDR
RYCHNOVSKO – Ve středu
byla na programu dohrávka
19. kola, v níž České Meziříčí
vyhrálo v Ohnišově 6:0.
V zápase v Černíkovicích,
které hostily Albrechtice, byl
k vidění střelecký souboj domácího Jedlinského a albrechtického Hořínka, jenž se v minulém kole trefil osmkrát! Nakonec byl úspěšnější Jedlinský, když v minizápase porazil Hořínka 5:4! Vamberk si
odvezl utrápenou výhru z Ohnišova, který nastoupil pouze
s osmi hráči!
České Meziříčí hrálo ve
Velkém Poříčí a možná překvapivě, ale zaslouženě, bralo tři body. Solnice natáhla
vítěznou šňůru na tři zápasy,
když doma smetla Opočno po
čtyřech gólech Buluška! Překvapení se zrodilo v Lípě, odkud si výhru odvezly Smiřice.
Doudleby sehrály vyrovnanou
partii s postupující Policí, ale
bonusový bod si odvezli hosté.
Dohrávka 19. kola
TJ Start Ohnišov – FC
České Meziříčí 0:6 (0:2)
 Branky: 25. Tomášek Jan,
29. Čiháček, 50. Krajňák, 54.
Krajňák, 58. Ježek, 76. Tomášek Jakub
25. kolo
Černíkovice –
SK Albrechtice n. O. 5:5
(3:2) na pen. 2:4
 Branky: 19., 28., 38., 77.,
90. Jedlinský J. – 26., 50., 64.
(pen.), 71. Hořínek, 71. Pinkas.
 Diváků: 79 | ŽK: 63. Ludvík – 30. Jaroš, 61. Pavlas |
rozhodčí: Lukáš Janata.
 Sokol Černíkovice: Zahradník – Hanyk (54. Víteček), Hanuš Jan, Švarc, Stodůlka, Holoubek J., Ludvík
(65. Pavel), Jedlinský Jakub,

 Solnice (v tmavém) nasázela Opočnu čtyři góly.

Hanuš D., Hanuš Jakub (72.
Vašata Matěj), Hillebrand.
 SK Albrechtice n. O.: Králík – Barták, Pavlas, Jaroší, Forejtek, Velíšek (72. Ungrád),
Pinkas, Jedlička, Zeman P.,
Hořínek, Janeček Petr.
 J. Jedlinský (vedoucí
mužstva Sokol Černíkovice): „Věděli jsme, že nám
šanci na záchranu zajistí jen
tři body. Myslím, že hráči
předvedli maximum. Bohužel
jsme se opět nevyvarovali
nedůsledností a nepřesností,
které nás provází celou sezonu, a které nás také dostaly
tam, kde jsme.“
 R. Kchop (trenér SK Albrechtice n. O.): „Zasloužená remíza, kdy my jsme předvedli nedůslednost při bránění
standardních situací a při 4.
a 5. gólu jsme individuálními
chybami vybídli domácí ke
skórování. Byla znát i absence
L. Sršně a M. Jedličky. Zápas
tak nabídl střelecký koncert
domácího Jedlinského a našeho Hořínka, brankové skóre
střelců bylo nakonec 5:4.“
TJ Start Ohnišov – TJ
Baník Vamberk 0:4 (0:3)
 Branky: 39. Brož F., 40.
Hájek T., 43. Kotýza J., 49.
Luňáček J.
 Diváků: 25 | ŽK: hráno
bez karet | rozhodčí: Lukáš
Linhart.
 TJ Start Ohnišov: Šenkýř
- Zrzavý, Macek, Krpata, Krahulec T., Petr Jan, Luštinec
Petr, Martínek Karel.
 Baník Vamberk: Vídeňský
M. st. – Hájek (46. Hamer-

Foto: Martin Šnajdr

ský), Kotýza Jiří (60. Ptáček
Robin), Richter (70. Kotýza
Jan), Šponar (46. Müller), Kotyza O. (62. Chochola), Brož,
Luňáček, Vídeňský M. ml.,
Fujdiak, Šrom.
 J. Kárník (vedoucí mužstva TJ Start Ohnišov): „Děkuji hráčům, kteří přišli. Bylo
jich jen osm, ostatní dali přednost jiným zájmům.“
 P. Kotyza (vedoucí mužstva Baník Vamberk): „Povinné vítězství proti neúplnému mužstvu domácích a zisk
důležitých bodů jsou jediným
kladem tohoto utkání.“
Velké Poříčí – FC České
Meziříčí 1:4 (0:1)
 Branky: 78. Dobýval – 30.
Tomášek Jan, 58. Čiháček,
74. Havel Tomáš, 91. Hrudík
Petr.
 Diváků: 50 | ŽK: 66. Dobýval, 71. Kuneš, 71. Hanzl,
85. Hubka – 64. Jančura, 71.
Frynta David, 79. Hlavsa |
rozhodčí: Luboš Stejskal.
 Velké Poříčí: Vacho – Lokvenc, Kuneš, Jansa, Novák,
Zelený, Hubka, Hloušek (78.
Gois), Dobýval, Flaška, Hanzl.
 FC České Meziříčí: Frynta
David – Havel Tomáš, Slánský, Tomášek Jan, Krajňák –
Jančura (83. Rezek), Hlavsa.
Čiháček, Ježek (89. Hrudík) –
Tomášek Jakub, Baše Lukáš.
 J. Hurdálek (vedoucí
mužstva Velké Poříčí):
„V prvním poločase jsme neproměnili dvě vyložené příležitosti. Hosté dali tři branky
po standardních situacích.
Nám chybělo pět hráčů zá-

kladní sestavy, což se projevilo na výkonu.“
 M. Šnajdr (trenér FC
České Meziříčí): „Po třech
prohrách a jednom utrápeném vítězství jsme konečně
předvedli výkon, který se
s těmi předešlými nedá srovnávat. V úvodu jsme přežili
tlak Poříčí a jednu jeho tutovku, ale pak jsme měli celý
zápas pod kontrolou a zcela
zaslouženě jsme si odvezli tři
body. Tři góly jsme dali po rohových kopech z nacvičených
signálů. Chválím celý tým
za výborně zvládnutý zápas
a doufám, že ve dvou zbylých
domácích utkáních budeme
stoprocentní. Ještě bych měl
jednu poznámku. Až mi zase
bývalý člen (z Opočna) jedné z komisí OFS Rychnov
bude tvrdit, že jsme „pustili“ zápas se Smiřicemi, tak
by si měl zamést před svým
prahem, stejně jako všichni, kteří veřejně podporují
současnou zkorumpovanou
bandu na FAČRu! Já a také
klub FC České Meziříčí se
distancujeme od podobných
praktik, které v žumpě nazvané český fotbal provozují jiní.
I když jsme vlastně už slyšeli
pohádku o tom, jak se fotbal
očistil… Takže příště radši tu
o Karkulce.“
SK Solnice – Spartak
Opočno 4:0 (2:0)
 Branky: 15., 18., 62., 88.
Bulušek Jan.
 Diváků: 62 | ŽK: 76. Franc
J. (Opočno) | rozhodčí:
Adam Jiříček.

nar Michal (46. Vrba), Gajda,
Poláček, Hartman – Schod R.
(46. Mertlík), Kadavý F., Rýznar T. (67. Tomeš), Bulušek,
Schod Z. (62. Kubec).
 Spartak Opočno: Effenberk – Školník, Lukášek,
Čtvrtečka, Pfeifer, Filip (46.
Šnajdr M.), Musil, Smola,
Vondřejc (80. Franc T.),
Franc J., Trubač.
 M. Kadavý (trenér SK
Solnice): „Z naší strany ne
moc povedené utkání rozhodl
individuální výkon Honzy Buluška. Hosté bojovali, na víc
v oslabené sestavě neměli.
Dobrý výkon převedla trojice
rozhodčích.“
 J. Jánský (trenér Spartak
Opočno): „Domácí tým nás
předčil v rychlosti, pohybu
i v důrazu a zaslouženě zvítězil.“
Sokol Lípa n. O. –
SK Smiřice 2:3 (0:1)
 Branky: 55. Palán, 81.
Provazník – 33. Havlíček, 60.
Koutník, 84. Šimek.
 Diváků: 75 | ŽK: 60. Janeček, 83. Vašata (oba Lípy) |
rozhodčí: Aleš Havlík.
 Sokol Lípa n. O.: Janeček
– Mondík D., Mondík R., Palán, Škop (46. Král), Brzokoupil, Vašata, Šreibr (46. Provazník), Kozel, Sikora (64. Grim),
Charvát.
 SK Smiřice: Hottmar – Mochan, Matějček, Zemek, Koza,
Havlíček (83. Čapek), Raszka
(80. Škarytka), Koutník, Prokop, Růžek, Šimek.
 L. Beran (vedoucí mužstva Sokol Lípa n. O.):
„Profesorskou hrou jsme
si uřízli pořádný kus ostudy, který budu kousat ještě
hodně dlouho. Když budu
hodně mírný a pojmenuji řešení situací obránců včetně
brankaře – úlety, darovali
jsme soupeři tři body na zlatém podnose. Loučení s vynikajícími lipskými fanoušky
s domácím prostředím tak
proběhlo s rozpaky. Abych
neviděl pouze negativa, vyzdvihl bych precizní výkon
hostujícího gólmana Ondry
Hottmara.“
 V. Tarantík (vedoucí
mužstva SK Smiřice): „Děkuji všem přítomným hráčům

za předvedený výkon. Takto
se hraje o záchranu.“

Velešov Doudleby n. O. –
Spartak Police n. M. 1:1
(0:1) na pen. 3:4
 Branky: 75. vlastní Kollert
– 19. Klapkovský (pen.).
 Diváků: 100 | ŽK: 70. Mazura Michal, 80. Chudý Vít,
85. Krmaš Jan – 67. Semerák
Jakub | rozhodčí: Patrik Podhajský.
 Velešov Doudleby n. O.:
Gärtner – Krmaš – Chudý,
Faltys (73. Mazura Mat.),
Čapek – Mazura Mich. (76.
Mazura T.), Mazura Marek,
Šrámek, Hudousek (61. Kopsa) – Luňáček, Vidlička (46.
Kudláček).
 Spartak Police n. M.:
Bouška – Šnábl – Rieger, Kudláček, Kollert – Sivak, Bergmann, Klapkovský, Semerák
– Šolc (55. Reimann), Mucha.
 M. Marek (trenér Velešov Doudleby n. O.): „Dnes
k nám zavítal vedoucí tým
soutěže a jasný postupující,
který potvrdil své postavení
v tabulce. My jsme soustředěným a trpělivým výkonem
v obraně eliminovali gólové
šance soupeře. Vytvořili jsme
si dostatek šancí, ale bohužel
bez gólového efektu. Penalty
asi neumíme, prohráli jsme
jich nejvíce.“
 K. Klimeš (předseda oddílu Spartak Police n. M.):
„Za úmorného vedra se hrál
průměrný fotbal. My se snažili kombinovat, domácí těžit
z rychlých brejků. Penalty už
jsou pak loterie.“
Ostatní zápasy
FK Jaroměř B – TJ Slavoj
Předměřice n. L (zrušeno).
Tabulka

1.Sp. Police n. M.
2.SK Solnice
3.TJ Velké Poříčí
4.FC České Meziříčí
5.TJ Sokol Lípa n.O.
6.TJ Sl. Předměřice
7.TJ Vel. Doudleby
8.SK Albrechtice
9.TJ Baník Vamberk
10.TJ Sp. Opočno
11.SK Smiřice
12. So. Černíkovice
13.TJ Start Ohnišov

22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
22
22

18
14
14
13
12
13
10
11
11
9
8
7
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 99:23
8 63:29
8 57:32
9 51:31
10 47:36
9 36:46
12 42:34
11 60:48
11 37:54
14 26:42
15 43:53
15 50:99
18 24:108

53
44
39
38
38
35
33
32
32
28
26
20
14

Opočno B slaví první body Béčko Lhoty přejelo Labuť
fotbal - OP III. třídy

RYCHNOVSKO – Až v šestnáctém kole se první výhry dočkalo Opočno B, když porazilo Slatinu. Doudleby B ukázaly
svoji dominanci s béčkem Černíkovic.
(mš)
FO Křovice – Voděrady
0:4 (0:1)
 Branky: 7. Falta Tomáš,
53. Koráb Jakub, 81. Podsztavek Ondřej, 86. Koráb Jakub.
 Rozhodčí: Reichl Petr |
ŽK: hráno bez karet | diváků: 33.
FC Roveň – SK Dobré 2:1
(0:1)
 Branky: 50. Sejkora David,
58. Barnet Ivo – 36. Dostál
Jan.
 Rozhodčí: Jedlinský Luboš
– Broulík Miroslav | ŽK: 75.

Havel, 85. Šimerda, 89. Barnet – 41. Sedláček, 85. Dostál
| diváků: 45.
Baník Vamberk B –
SK Dobruška C 0:3 (0:2)
 Branky: 16. Veverka Lubomír, 18. Veverka Lubomír, 90.
Beneš Jan.
 Rozhodčí: Hrubý Miloš |
ŽK: 82. Beneš (Dobruška C)
| diváků: 30.
Spartak Opočno B –
Slatina n. Z. 2:1 (1:1)
 Branky: 7. Vondřejc Milan,
65. Schejbal Michal – 29. Stašov Miroslav.
 Rozhodčí: Ježek Václav |
ŽK: 72. Svoboda, 88. Nástraha | diváků: 20.
Velešov Doudleby n. O. B

fotbal - OP IV. třídy

 Branky: 23. Novák Jiří –

– Černíkovice B 8:1 (3:1)
 Branky: 6., 9. Vidlička Marcel, 28. Kotyza Tomáš, 49.
Daněk Václav, 57. Martínek
David, 59. Čejpa Milan, 74.
Píro Lukáš, 78. Luňáček Patrik – 23. Vašata Marek.
 Rozhodčí: Nedvídek Miroslav – Valihora Jaromir, Halamka Jakub | ŽK: 9. Dušek
(Černíkovice B) | diváků: 62.
Tabulka

1. Vel. Doudleby B
2. FC Roveň
3. Voděrady
4. SK Dobré
5. Slatina n. Zd.
6. Baník Vamberk B
7. SK Dobruška C
8. Černíkovice B
9. FO Křovice
10.Sp. Opočno B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
10
9
9
8
9
7
7
4
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
6
7
7
8
7
9
8
11
15

69:17
41:23
47:25
42:33
30:42
33:28
29:42
28:38
15:33
17:70

43
32
29
26
25
23
23
21
14
3

34. Kopecký Stanislav, 45.
Halíř Miloš (pen.).
 Rozhodčí: Jaroš D. | ŽK:
hráno bez karet | diváků: 65.

RYCHNOVSKO – V předposledním kole se zrodilo překvapení na hřišti ve Slatině,
kde „domácí“ Labuť prohrála
s béčkem Kostelecké Lhoty
vysoko 0:4. Poslední Olešnice
nestačila na Javornici.
(mš)
TK Čermná n. O. – Lípa n.
O. B 1:2 (1:2)

Labuť Rychnov n. K. –
Kostelecká Lhota B 0:4
(0:1)
 Branky: 30. Málek Tomáš,
48. Kopsa Filip, 57. Svatoš
Roman, 80. Hejčl Pavel.
 Rozhodčí: Machač Libor |
ŽK: 21. Ullrich Petr – 10. Makalouš, 43. Briesel, 59. Hejčl
P. ml. | diváků: 45.
FC Domašín – Rychnov n.
K. B 1:4 (0:2)
 Branky: Eimann Martin –
15. Stieber Filip, 40. Sarwa
Marek, Polívka Tomáš, Stieber Filip.

 Rozhodčí: Nosek Milan |

ŽK: 35. Průša – 60. Vrána |
diváků: 20.

START Olešnice –
Javornice B 1:2 (0:1)
 Branky: 50. Novotný Jaromír – 1. Plíhal Martin, 60.
Paštika Martin.
 Rozhodčí: Nosek Milan |
ŽK: 89. Novotný J. ml. – 30.
Zářecký, 90. Kučera Martin |
diváků: 60.
Tabulka

1. Rychnov B
2. Labuť Rychnov
3. Javornice B
4. Lípa n. O. B
5. TK Čermná n. O.
6. Kostelecká Lh. B
7. FC Domašín
8. START Olešnice

20
20
20
20
20
20
20
20

18
13
12
12
8
7
6
4

0
0
0
0
0
0
0
0

2 113:27
7 65:44
8 49:37
8 42:31
12 47:64
13 25:59
14 40:71
16 26:74

54
39
37
35
24
21
18
12
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fotbal - krajský přebor + OP II. třídy SYNYT

„Jsem nadšený, nic jiného se k tomu nedá říct“
Televizní derby Kostelec –
Rychnov bylo svátkem pro
celý okres. Výjimečnost
zápasu umocňovala přítomnost kamer, ale také
vysoká návštěva, která
překonala minulé utkání
v přímém přenosu ČT sport
v rámci projektu Můj fotbal
živě ze zápasu OP IV. třídy
Plzeňska.
MARTIN ŠNAJDR
KOSTELEC N. O. – Celkový
počet přítomných diváků se zastavil na čísle 1 254. Výbornou
atmosféru posunuly o stupeň
výše tábory obou fanoušků,
které oba týmy povzbuzovaly
po celý zápas. Někteří fanoušci dali přednost sledování přenosu v televizi, ale ti, jež našli
cestu na útulný kostelecký
stadion, rozhodně nelitovali.
V areálu pro ně byly připraveny doprovodné programy,
soutěže o ceny a bohaté občerstvení. Vrcholem celého
programu, který odstartoval
už v jedenáct hodin, bylo samozřejmě okresní derby.
Po úvodním oťukávání jako
první udeřil Rychnov, když si
v 14. min. za obranu zaběhl
Počtýnský a rozjásal hostující
kotel – 0:1. Domácí se vyrovnání dočkali čtvrt hodiny před
koncem prvního poločasu,
kdy se z trestného kopu trefil
Řehák – 1:1.

Raketový nástup Rychnova
do druhé půle rozhodl o osudu utkání. Nejprve Počtýnský
našel hlavu Reichla a míč zaplul k levé tyči Matouškovy
branky – 1:2. O pět minut později předvedl parádu „muž zápasu“ Počtýnský, který z levé
strany zazvonil Matouškovi
na obě tyče a poslal Rychnov
do dvougólového vedení – 1:3.
Když v 68. min. uklidil míč
do prázdné branky Kráčmer,
bylo vymalováno – 1:4!
Kostelec vykřesal naději
deset minut před koncem zápasu, kdy se po dlouhém autu
prosadil hlavou Šrámek – 2:4.
Domácí se tlačili k rychnovské brance, ale utkání už více
zdramatizovat
nedokázali.
Razítko na konečný výsledek
dal v 90. min. Mňuk, jehož
nahrávkou před prázdnou
branku vybídl Reichl, a on jí
nepohrdl – 2:5! Diváci mohli
po zápase odcházet spokojení,
protože viděli kvalitní utkání,
navíc sedm gólů a odnesli si
nezapomenutelný zážitek.
Po zápase měli veselejší
dojmy hráči Rychnova, ale ani
domácí se nemají za co stydět, protože přispěli k dobré
úrovni celého utkání. Na bezprostřední dojmy jsme se
zeptali dvou hráčů z každého
týmu a také fotbalového experta Luďka Zelenky, jenž byl
spolukomentátorem přímého
přenosu.
Televizní zápas a krásný
zážitek, ale prohra v derby.
Pocity jsou smíšené?

 Kamil Kaplan (FK Kos-

telec n. O.): „Na zápas jsme
se těšili, chtěli jsme si užít
parádní atmosféru, ale bohužel se nám to výsledkově nepovedlo.“
Co bylo rozhodujícím faktorem, že si Rychnov odveze výhru?
„Zápas se zlomil na začátku druhého poločasu, kdy dal
Rychnov dva góly a už jsme
na ně nedokázali reagovat.“
Měli jste v hlavách to, že se
hraje před kamerami a nemohlo vás to limitovat?
„Já jsem to bral jako normální zápas, ale kluci byli asi
trošku nervózní. Jinak jsme
rádi, že se takový projekt podařilo dostat do Kostelce.“

 Aleš Hašek (FK Kostelec

n. O.): „Dnes rozhodly individuality a také to, že jsme
se špatně vraceli do obrany.

Měli jsme šanci a z protiútoku inkasujeme, což se nám
dnes stalo několikrát. Máme
špatný návraty, nevím, jestli
je to systémem, jaký hrajeme.
Kluky, kteří by se měli vracet,
na to máme, bohužel dnes to
tak nebylo.“
Překvapil vás něčím Rychnov? Na podzim jste v Rychnově dokázali vyhrát…
„Myslím, že nepřekvapil,
hrál stejně jako na podzim.
Chtěli jsme využít velký rozestup jejich stoperů kolmicemi,
ale to se nám nedařilo, navíc
jsem se dostával hrozně často
do ofsajdů, nepohlídal jsem si
to. V druhém poločase se nám
už nedařilo.“
Jak ses těšil na zápas?
„Těšil jsem se, i když v podvědomí jsem měl, že je to jiné
utkání, protože přišlo hodně
lidí a vysílalo se to v přímém
přenosu. Nervózní jsem
trošku byl, ale jak jsem vlezl
na hřiště, tak to ze mě spadlo.
Je to paráda hrát před tolika
fanoušky.“

 Lukáš

Brandejs (FC
Spartak Rychnov): „Úžasná atmosféra, hrozně jsme si
zápas užili. První poločas byl

vyrovnaný, v druhém jsme
byli lepší a hodně nám pomohl
třetí gól, pak jsme si výsledek
už pohlídali.“
Nachystali jste se na Kostelec nějak speciálně, protože vám se předtím moc
výsledkově nedařilo?
„Hráli jsme stejně jako
předešlé zápasy. Zajištěnou
obranu a rychlé protiútoky.
Kostelec má zkušené hráče –
Haška, Řeháka a Kaplana a na
ně jsme si dávali větší pozor.
Co se týká kamer, tak ty jsem
vůbec nevnímal. (směje se)
Myslím, že kluci to měli podobně.“
Celé odpoledne před vámi,
oslavíte výhru?
„Určitě! Něco máme nakoupené, v týmu je hodně
slávistů, takže jdeme fandit.“
(směje se)

 Lukáš Reichl (FC Spartak Rychnov): „Dnes jsme
zápas odmakali a zaslouženě
vyhráli, Všechno nám sedlo,
navíc to bylo v televizi, tak
jsme se museli hecnout přece. (usmívá se) Byla úžasná
atmosféra, to se pak hraje
úplně jinak. Prvních deset minut tam byla lehká nervozita

z kamer, ale pak to bylo pryč.
Jsme rádi za výhru.“
Jak byste zhodnotil dnešní zápas – okresní derby
Rychnovska?

 Luděk Zelenka (fotbalový
expert ČT): „Já jsem nadšený, nic jiného se k tomu nedá
říct. Parádní atmosféra, výborný fotbal a sedm gólů. Diváci
musí být tady na stadionu, ale
i u televizi spokojení.“
Byl to čtvrtý zápas projektu Můj fotbal živě. Když
byste je všechny porovnal,
kam řadíte ten dnešní?
„Samozřejmě
nejvýš.
I ve Velimi se hrál dobrý fotbal, ale tady to byla jednoznačně nejlepší podívaná. Oba týmy
podaly kvalitní výkon a některé góly byly excelentní!“
V pět hodin začíná poslední ligové kolo. Jedete
na Slavii a věříte, jako bývalý slávista, že neklopýtne a udělá titul?
„Nejedu. Pořádám v Českém Dubu turnaj, tak jedu předávat ceny. Nevím, jestli ze
své pozice mohu někomu fandit, měl bych být nestranný,
ale myslím, že si titul Slavia
vzít už nenechá.“ (usmívá se)

„Pak se ptejte, jak dostat lidi na stadiony!“

RYCHNOVSKO – O vítězi
soutěže je rozhodnuto, ale
tuhý boj se čeká v závěrečných dvou kolech sezony
na konci tabulky.
(mš)

Sokol Křivice – Sokol
Deštné v O. h. 3:1 (1:0)
 Branky: 51. D. Poláček, 85.
M. Kamš , 88. D. Vystavěl –
59. J. Krivčík.
 Rozhodčí: Jedlinský Miroslav – Jaroš Daniel, Machačová Tereza | ŽK: 80. J. Sršeň –
73. R. Kubíček | diváků: 70.
 Sokol Křivice: T. Kučera
– M. Kamš, Z. Sehnal, O. Matička (50. J. Vlček), L. Štěpán,
P. Jícha, D. Vystavěl, V. Zima,
D. Poláček, R. Záleský, J. Sršeň.
 Sokol Deštné v O. h.: J. Sýkora – D. Fidler, M. Denk, M.
Vávra, J. Slavíček, J. Krivčík,
P. Novák, R. Kubíček, L. Kujal, M. Tuček, L. Macek.
FC Zdelov 1963 – FK
Kostelec n. O. B 4:1 (2:1)
 Branky: 11. D. Komárek,
18. R. Dostálek, 62. R. Dostálek, 64. T. Novák – 5. T. Poledno.
 Rozhodčí: Špaček L. – Nosek Mar. | ŽK: 50. J. Bartoš
(Kostelec B) | diváků: 95.
 FC Zdelov 1963: T. Podolský – M. Maňas (88. Z.
Mrázek), A. Lipenský (65. D.
Hošek), R. Dostálek (70. M.
Merta), D. Komárek, T. Novák, J. Weisser, R. Zeman, J.
Novotný (86. M. Zeman), T.
Hurdálek, T. Handa.
 FK Kostelec n. O. B: J.
Kozel – O. Sejkora (46. A.
Forche), L. Krupka, T. Poledno, J. Ježek, M. Plocek, M.

Hochmann (70. J. Sameljak),
A. Žídek, J. Bartoš, J. Čihák,
M. Kaplan.

Sokol Lukavice –
SK Přepychy 5:3 (2:2)
 Branky: 3. R. Pazderník,
34. Z. Kába, 52. D. Trejtnar,
60. D. Trejtnar, 86. P. Drašnar – 24. T. Rejchrt, 28. J.
Kinzel, 87. T. Hejzlar.
 Rozhodčí: Leimer Václav
| ŽK: 60. J. Rathouský (Přepychy) | diváků: 75.
 Sokol Lukavice: P. Brandejs – T. Šabata (67. L. Thiel),
J. Tlapák – L. Nosek, P. Drašnar, D. Trejtnar, M. Kalousek,
Z. Kába, M. Cvejn – R. Pazderník, J. Voltr.
 SK Přepychy: T. Rejzek –
J. Prát, J. Rathouský, L. Merganc – M. Blažej, L. Šmída, T.
Rejchrt, J. Kinzel, L. Sedlák –
M. Tomín, T. Hejzlar.
 Martin Lev (PR manažer
Sokol Lukavice): „Fotbalová
sobota byla plná koukatelných
zápasů. Nejdříve zápas na ČT
sport mezi Kostelcem a Rychnovem, který si nezadal s přenosy z první ligy. Nás potěšil
Rychnov vítězstvím, i proto,
že za Rychnov nastoupili čtyři hráči – Michal Drašnar,
Roman Zajíček, Filip Stieber
a Honza Vrána. Posledně jmenovaný v Lukavici bydlí, ale
ostatní za nás hráli, a tak doufáme, že zase jednou, na stará kolena, hrát budou. V pět
hodin jsme doma nastoupili
proti Přepychám a bylo se
na co dívat. Už ve třetí minutě
se trefil Robin Pazderník, vyrovnání přišlo po dvaceti minutách a potom i naším vlastním přičiněním šly Přepychy

do vedení. Do poločasu jsme
stihli vyrovnat díky parádní
trefě Zdeňka Káby. Druhý
poločas byl už hlavně v naší
režii, kdy se perfektně z přímáku trefil Dominik Trejtnar,
který poté přidal ještě jeden
gól. Pátý gól vstřelil Pavel
Drašnar, který se probudil ze
střeleckého spánku, a skóroval potřetí ve třech zápasech
za sebou, z čehož má nejen on,
ale i my velikou radost, protože jeho zakletí na vstřelení
gólu trvalo fakt dlouho. Přepychy pak jen upravily na konečných 5:3 pro nás. Diváci
a klobásy byli jako vždy perfektní, za což děkujeme. Pro

1. FC Rokytnice v O. h. –
AFK Častolovice 1:5 (0:2)
 Branky: 58. P. Koukol –
16. M. Brandejs, 38. J. Brandejs, 69. J. Brandejs, 79. J.
Brandejs, 91. Z. Novák.
 Rozhodčí: Záliš Martin
– Hloušek Jakub | ŽK: 12.
P. Pelant, 33. P. Kunc, 65. R.
Bellan, 84. M. Kaška – 40. J.
Karásek | ČK: 24. P. Pelant
(Rokytnice) | diváků: 80.
 1. FC Rokytnice v O. h.:
O. Potužník – V. Štěpánek,
P. Chudý, P. Pelant, M. Kaška – J. Stoklas, P. Koukol,
P. Kunc – D. Cit, R. Bellan
(84. P. Hudousek) – L. Houser.

mě fotbalový zlatý hřeb na konec dne byl zisk titulu mistra
ligy pro Slavii Praha, na který
jsme čekali dlouhých osm let,
o to větší radost z toho máme,
SKS forever! Do příštího těžkého zápasu v Častolovicích:
Lukavice, olé!“
 T. Rejzek (asistent trenéra SK Přepychy): „Gratulace Lukavici, my jsme
byli všichni jaloví! Díky moc
FAČR, že byl výkop posledního ligového kola v čase, kdy
dvě třetiny fotbalové komunity v Česku hrají své zápasy!
Palec dolů a hanba! Pak se
ptejte, jak dostat lidi na stadiony a k televizím! Fotbalu
a sportu zdar!“

 AFK Častolovice: L. Ju-

nek – S. Lorenc, Z. Novák, J.
Kánský – P. Duzbaba, T. Přikryl (69. R. Prchlík), V. Bartoš
(46. M. Přikryl), L. Kapucián
(67. M. Huňara), J. Karásek
(79. J. Jedlička) – M. Brandejs, J. Brandejs.
SK Petrovice n. O. – Sokol
Žďár n. O. 0:1 (0:0)
 Branky: 80. Veselka Radek.
 Rozhodčí: Matula Pavel –
Hrubý Miloš, Jedlinský Miroslav | ŽK: 40. Lochman P. –
44. Krčmář | diváků: 80.
 SK Petrovice n. O.: P. Šklíba – J. Lodr, M. Lukášek, Pavel
Křížek, R. Filip, J. Šípek, M. Pa-

cholík (60. P. Pavelka), F. Ullrich (71. Petr Křížek), M. Repš
(46. J. Brandejs), P. Lochman,
D. Bušák (75. M Rumpík).
 Sokol Žďár n. O.: M. Šrajbr – M. Vacek (88. J. Šumpík),
J. Procházka (80. J. Kohl), M.
Baše, P. Malijovský, J. David,
J. Moravec, M. Krčmář (70. Z.
Lebeda), R. Veselka, L. Cabalka, P. Rydrych.

Kostelecká Lhota A –
Sokol Javornice A 2:4 (0:1)
 Branky: 60. Andrýs Miloš,
62. Svatoš Roman – 42. Bárta
Jan, 54. Suk Daniel, 70. Kráčmer Jakub (pen.), 85. Kovaříček Josef.
 Rozhodčí: Prokeš – Machač, Hloušek Jakub | ŽK: 47.
Svatoš, 55. Sršeň – 19. Kovaříček, 58. Koutský, 78. Resl,
82. Kráčmer J. | diváků: 140.
 Kostelecká Lhota A: J.
Pápay – P. Hejčl ml., V. Hrubý, V. Sršeň, M. Andrýs, J.
Plocek, D. Rešl, O. Plocek, R.
Svatoš, P. Briesel, P. Jakubec
(73. M. Bulavcsjak).
 Sokol Javornice A: L.
Kasper – D. Suk, P. Kasper, J.
Resl, S. Koutský – J. Kovaříček
(86. P. Chlachula), Jan Kráčmer, J. Hovorka, Jakub Kráčmer – A. Krejčí (78. T. Krunčík), J. Bárta (88. M. Plíhal).
 T. Krunčík (trenér Sokol
Javornice A): „Druhé těžké
utkání v řadě, navíc na půdě
neoblíbeného soupeře, kde
si zrovna často naše statistiky
nevylepšujeme. Domácí nám
nic neusnadnili, navíc se jim
během krátké chvíle podařilo vyrovnat dvoubrankové
manko. Naštěstí jsme utkání
nakonec zvládli a ubojovali

do vítězného konce. Zadarmo
Lhota body rozhodně nerozdává, a to se dnes opět potvrdilo!
Se třemi body tak vládne v našich řadách a řadách našich
fanoušků, kterých za námi
dorazilo opět plno, maximální
spokojenost.“
Loko Borohrádek –
FC České Meziříčí B 1:1
(0:0) na pen. 4:2
 Branky: 65. Liška František – 84. Havel Roman.
 Rozhodčí: Jindáček – Špaček, Broulík | ŽK: 18. Brendl,
80. Nývlt, 90. Matějus P. – 90.
Frynta P. | diváků: 60.
 Loko Borohrádek: J. Nývlt – K. Lifka (54. J. Uhnavý),
J. Kněžour, T. Sazima (46. K.
Voříšek), A. Čermák (80. M.
Lifka), D. Brendl, P. Matějus,
J. Čermák, J. Matějus, M. Moravec, F. Liška.
 FC České Meziříčí B: D.
Frynta – K. Baše (80. J. Šimůnek), P. Hrudík, O. Brouček,
P. Tomášek, P. Havel (46. Jakub
Tomášek), R. Havel, A. Kupka,
D. Borecký (70. P. Frynta), K.
Vošvrda, M. Hovorka.
Tabulka

1.AFK Častolovice 24
2.Sokol Javornice A 24
3.FC Zdelov 1963 24
4.Loko Borohrádek 24
5.Sokol Lukavice 24
6.FK Kostelec B 24
7.Kostelecká Lhota A 24
8.SK Přepychy
24
9.Sokol Žďár n. O. 24
10.Sokol Křivice
24
11.So. Deštné v O. h. 24
12.SK Petrovice n. O. 24
13.1.FC Rokytnice 24
14.České Meziříčí B 24

22
20
16
16
14
14
10
11
12
11
8
5
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
8
8
10
10
14
13
12
13
16
19
19
20

96:36
69:23
73:31
70:58
48:46
55:41
50:44
59:54
44:49
33:54
39:60
24:60
34:96
27:69

64
57
48
46
43
40
34
34
34
30
28
17
16
13
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národní házená - 2. liga mužů - skupina B

XX. ročník turnaje „ZMRZLIŇÁK 2017“

Házenkáři přivezli jednu výhru
Druhá liga národní házené
mužů se přehoupla do své
třetí čtvrtiny a na házenkáře Dobrušky čekaly čtyři
venkovní zápasy.
MARTIN ŠNAJDR
DOBRUŠKA – Výjezd na Moravu však přinesl pouze jednu
výhru nad Sokolem Kokory,
a proto se tak Dobruška nachází až v druhé polovině průběžné tabulky.
14. – 15. kolo
Draken Brno – Sokol
Dobruška 17:16
KNH Moravská Slavie
Brno – Sokol Dobruška
14:12
 Sokol Dobruška: brankáři
– Michal Urban a Tomáš Preclík, obrana – Jan Tomáš, Milan Roleček, Tomáš Holanec,
Jiří Tomáš, Jan Verner, Radim
Dolejší, útok – Josef Tomáš
(Draken 11 gólů + Mor. Slavie
3 g.), Josef Morávek (Draken
4 + MS 3), Adam Jindra (MS
6) a Jakub Tomáš (Draken 1).
Muži Sokola Dobrušky vyrazili ve dnech 13. – 14. května na dvoukolo do Brna. V sobotu se utkali s Drakenem
Brno a v neděli je čekalo utkání s Moravskou Slavií Brno.
Oba tito soupeři se nacházeli v horních příčkách tabulky,
což slibovalo vyrovnaná utkání.
S Drakenem Dobrušští nešťastně prohráli 17:16 v posledních vteřinách utkání po
gólu z pokutového hodu. Po
poločase 10:7 ve prospěch
Drakenu došlo ve druhém poločase dokonce k obratu ve
skóre ve prospěch Dobrušky,
takže se dá říct, že družstvo
Dobrušky ztratilo minimálně
jeden bod.
Druhý den na hřišti KNH
Moravské Slavie Brno se 3/4

 Dobruška si s těsnou obranou Kokor poradila. Foto: Sokol Dobruška

zápasu hrálo podle taktiky,
kterou vnutili Dobrušští svému soupeři, a kdy drželi otěže
utkání pevně v rukou. Výborný výkon podával brankář Michal Urban a celá obrana. Cca
45 minut utkání vedla Dobruška o 2 – 3 branky, a mohlo to
být vedení ještě výraznější,
kdyby se na konci 1. poločasu
vyvarovala několikaminutového střeleckému výpadku.
To se nakonec stalo hráčům
Dobrušky osudným, protože
po podobném selhání na konci druhého poločasu hráči MS
Brno vyrovnali a po dalších
dvou rychlých gólech se dostali dokonce do vedení, které již
do konce utkání uhájili. Dá se
říct, že to byly dva nabídnuté
body, které družstvo Dobrušky odmítlo.
Ostatní výsledky
TJ S. Osek n. B. – SKNH Veselí n. M. 18:23, SK Studénka –
Sokol Kokory 22:14, KNH MS
Brno
– TJ S. Podh. Újezd
27:29, Jiskra Humpolec – Sokol Svinov 14:16, TJ S. Ostopovice – TJ Stará Ves n. O.
14:17, SK Studénka – SKNH
Veselí n. M. 12:15, Sokol Kokory – TJ S. Osek n. B. 18:22,
Draken Brno – TJ S. Podh.
Újezd 27:17, Jiskra Humpolec

– TJ Stará Ves n. O. 11:10, TJ
S. Ostopovice – Sokol Svinov
23:22.
16. – 17. kolo
SKNH Veselí n. M. – Sokol
Dobruška 21:14
Sokol Kokory – Sokol
Dobruška 23:25
 Sokol Dobruška: brankář – Tomáš Preclík, obrana
– Jan Tomáš, Milan Roleček,
Tomáš Holanec, Jiří Tomáš
a Radim Dolejší, útok – Josef
Tomáš, Adam Jindra a Michal
Dubánek.
V dalším dvoukole zavítalo družstvo mužů Dobrušky
na hřiště do Veselí nad Moravou a do Kokor. V sobotu
dobrušské házenkáře čekal
celek Veselí, který v současné
době vede tabulku skupiny B
a aspiruje na postup do 1. ligy,
a v neděli celek Kokor, jež se
pohybuje ve spodní části tabulky. Sokol Dobruška vyjel
k těmto zápasům v oslabené
sestavě.
V sobotu prohráli dobrušští házenkáři ve Veselí n. M.
21:14 (13:7). Hráči Veselí zápas v podstatě rozhodli již
v 1. poločase, kdy se obraně
nepodařilo ubránit střelbu ze
střední vzdálenosti. Dobruš-

ku nepodržel ani brankář Tomáš Preclík, který inkasoval
góly i z krajů a z trestných
hodů. Tady se projevilo to, že
Dobrušští vyjeli pouze s jedním brankářem. Druhý poločas už byl herně i gólově vyrovnaný.
V neděli si Dobruška odvezla pro sebevědomí mužstva hodně důležité oba body
z Kokor po vítězství 25:23 po
jednoznačném poločase 14:8.
První poločas tohoto zápasu
byl pravým opakem zápasu ve
Veselí. Dařilo se útoku, který
proměnil prakticky všechny
příležitosti na vstřelení branky. Ve druhé půli se Dobruška
nevyvarovala herního i střeleckého výpadku, ale v dramatickém závěru vítězství uhájila.
V obou utkáních se střelecky nejvíce dařilo Josefu Tomášovi (proti Veselí 7 gólů, proti
Kokorám 12), v dobrém světle
se předvedl dorostenec Adam
Jindra (Veselí 4, Kokory 7)
a střelecky nezaostal ani Michal Dubánek (Veselí 3, Kokory 6).
Ostatní výsledky
SKNH Veselí n. M. – TJ S. Ostopovice 21:15, TJ S. Podh.
Újezd – Jiskra Humpolec
22:20, TJ Stará Ves n. O. – TJ
S. Osek n. B. 15:14, Draken
Brno – SK Studénka 28:20,
Sokol Svinov – KNH MS Brno
15:22.
Tabulka

1. NH Veselí n. M.
2. Draken Brno
3. Stará Ves n. O.
4. SK Studénka
5. KNH MS Brno
6. Sokol Svinov
7. Sokol Dobruška
8. TJ Ji. Humpolec
9. S. Podh. Újezd
10. Sokol Kokory
11. S. Osek n. B.
12. So. Ostopovice

17 14–1–2
16 11–1–4
16 10–1–5
16 10–0–6
16 9–1–6
16 9–0–7
17 8–2–7
16 6–0–10
16 5–1–10
16 4–1–11
16 4–0– 12
16 3–0–13

319:264
304:258
318:278
277:275
309:269
291:286
283:270
227:272
306:350
265:285
262:300
268:322

29
23
21
20
19
18
18
12
11
9
8
6

volejbal

Volejbalový klub mládeže
RÉMA Rychnov nad Kněžnou
uspořádal opět po roce v termínu 19. – 21. května za podpory Královéhradeckého krajského úřadu, ve spolupráci se
Sokolem Lupenice a Okresním volejbalovým svazem
v Rychnově n. K., XX. ročník
třídenního mezinárodního volejbalového turnaje dívek za
účasti družstev z ČR a Polska.
Turnaj se uskutečnil v areálu Sokola Lupenice od pátečního odpoledne do nedělního
podvečera.
Páteční odpoledne bylo určeno těm nejmenším a turnaji
v přehazované a minivolejbalu – MINIZMRZLIŇÁK. Této
náborové akce se celkem zúčastnilo 22 družstev. Všechna
utkání se hrála na 7 minut + 3
minutová přestávka, dva rozhodčí na každém hřišti zapisovali body a celkový výsledek
dětem na startovní kartu. Páteční účastníci obdrželi medaili (perníkovou), ZMRZLINU
a trička Barevný minivolejbal.
Hlavního turnaje se v sobotu a neděli zúčastnilo 55 družstev ve třech věkových kategoriích – mladší, starší žákyně
a kadetky. Hrálo se na deseti
hřištích od sobotního rána do
neděle 16.00 hodin.
Dvacátému ročníku „Zmrzliňáku“ počasí přálo. V sobotu
počasí dostálo názvu turnaje Zmrzlinový a bylo trochu
chladněji a větrno, ale v neděli vykouklo i sluníčko, což se
projevilo na množství spotřebované zmrzliny. Volejbalo-

vý areál lupenických Sokolů
byl opět skvěle připraven na
nápor stovek dětí a trenérů
i pro několik desítek stanů na
loukách okolo areálu. Pořadatelé se zdárně vypořádali s výdejem 1014 porcí jídel přímo
v areálu, dětem připravili 730
porcí zmrzliny zdarma. Na turnaji se odehrálo 179 utkání,
416 setů a 17867 bodů. Turnaje se účastnilo 700 – 800
hráček, trenérů a pořadatelů.
V sobotu byl účastníkům program zpestřen večerním plaváním v rychnovském bazénu.
Celá akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje, České
unie sportu, Města Rychnov
nad Kněžnou. Realizováno za
podpory projektu SPORTUJ
S NÁMI ČUS.
Luděk Ruprich –
VKM Réma Rychnov, z.s.
Výsledky
Mladší žákyně
1. TJ Slavia HK, 2. SPORT
KLUB Náchod C, 3. VO TJ
Lanškroun A, 4. VKM Réma
Rychnov n. K. A, 5. TJ Sokol Třebechovice p. O., 6. TJ
Spartak Polička, 7. UKS GEPARD WIERZBICA, 8.
VO TJ Lanškroun B, 9. TJ Rtyně v Podkrkonoší, 10. TJ Sokol Dolní Újezd.
Starší žákyně
1. TJ Tatran Střešovice, 2. VK
Sport Rychnov n. K., 3. SK
Španielka ŘEPY, 4. TJ Slavia
HK A, 5. VKM Réma Rychnov
n. K. A, 6. TJ Sokol Třebechovice p. O., 7. TJ Sokol Česká
Třebová II, 8. TJ Spartak Polička, 9. KS SĘP ŻELECHÓW,
10. TJ Slavia HK B.
Kadetky
1. VO TJ Lanškroun A, 2. TJ
Sokol GEODÉZI ČT, 3. TJ Tatran Střešovice, 4. TJ Slavia
HK, 5. TJ Loko Trutnov, 6.
VKM Réma Rychnov n. K., 7.
VO TJ Lanškroun B, 8. TJ Sokol Dolní Újezd, 9. TJ Spartak
Polička, 10. TJ Sokol Třebechovice p. O.

HBC Rangers Opočno pořádal regionální finále
hokejbal

OPOČNO – Velmi aktivní
klub HBC Rangers Opočno,
který začíná velmi aktivně
pracovat s mládeží, byl pověřen Svazem hokejbalu uspořádat nejdříve okresní finále
škol a poté i krajské finále. Vítězné týmy ze všech kategorií
postupují do republikových
finále.
Regionální finále
Královéhradeckého kraje
9. 5. – Opočno
Kategorie V
Gymnázium Dobruška –
PVC (Podorlické
vzdělávací centrum)
Dobruška 6:0 (3:0, 1:0,
2:0)
Hrálo se na 3 x 15 minut
čistého času po dohodě.
 Nejlepší brankář: Marek

Šinkora.

 Nejlepší střelec: Tomáš

Koudelka.
 Nejužitečnější hráč: Jakub Mervart (všichni Gymnázium Dobruška).

Kategorie II
(4. – 5. ročník)
Účast čtyř škol. Za okres
Hradec Králové ZŠ Štefánikova, za okres Náchod ZŠ Hronov, za okres Rychnov n. K.
Opočno a Dobruška – Pulická,
na okresech Jičín a Trutnov se
nehrálo.
 Pořadí: 1. ZŠ Štefánikova
Hradec Králové, 2. ZŠ a MŠ
Hronov, 3. ZŠ Dobruška Pulická, 4. ZŠ Opočno.
 Nejlepší střelec: Filip
Žaba (HK).
 Nejlepší brankář: Matěj
Voděracký (HK).
 Nejužitečnější hráč: Ondřej Pavelka (Hronov).
 Turnaj si užili i ti nejmladší.

10. 5. – Opočno
Kategorie I (1. – 3. ročník)
Do této kategorie postoupily tři školy a sehrály utkání
turnajově. Vítězem se stala ZŠ
a MŠ Hronov, která si tímto
vybojovala postup do republikového finále.

Foto: Josef Kovaříček
 Pořadí: 1. ZŠ a MŠ Hronov, 2. ZŠ Opočno, 3.
ZŠ Dobré.
 Nejlepší střelec: Antonín
Baudyš (Hronov).
 Nejužitečnější
hráč:
Dominik
Dostál
(ZŠ
Dobré).

11. 5. – Opočno
Kategorie III
 Účast: 4 školy.
 Pořadí: 1. ZŠ Štefánikova Hradec Králové, 2. ZŠ
a MŠ Hronov, 3. Gymnázium
Dobruška, 4. ZŠ Dobruška
Františka Kupky.
 Nejlepší střelec: Šimon
Marha (HK).

 Nejužitečnější hráč: Jan

Pavelka (Hronov).
 Nejlepší brankář: Jakub
Tichý (HK).
Kategorie IV

 Účast: 4 školy.
 Pořadí: 1. ZŠ Štefánikova

Hradec Králové, 2. ZŠ Hronov, 3. ZŠ Dobruška Pulická,
4. ZŠ Rychnov n. Kn. Javornická.
 Nejlepší střelec: Martin
Janda (HK).
 Nejužitečnější hráč: Marek Pelda (Hronov).
 Nejlepší brankář: Denis
Vacek (HK).
Nepočítám-li hráče Opočna,
hokejisty roztroušené v několika týmech, tak se regionálního kola zúčastnila naprostá
většina chlapců, kteří nehrají
hokejbal. Mnoho z nich ukázalo velkou šikovnost a chuť hrát
tento sport. Bohužel, téměř
nikde na Hradecku nejsou
podmínky pro provozování
tohoto sportu. Převahu měli
pochopitelně hráči Hradce –

vesměs ligoví hokejisté a Hronova, kteří se rekrutují z jedné
velké školy a také všichni hrají
hokej. Školy z Rychnovska těžily také z hokejistů, ale byly
namíchány ve všech třech týmech Dobrušky a Opočna.
Myslím si, že jsme udělali
velkou reklamu tomuto sportu na Hradecku, dokladem
může být, že hned několik rodičů se zajímalo o to, kde, kdy
a jak se přihlásit do oddílu.
A že tento sport je ideální
průpravou pro hokejisty v přípravném období dokazuje dvacítka hráčů mužů hájících barvy Rangers.
Bohužel, zájem odřídit alespoň pár zápasů neprojevil
žádný profesionální rozhodčí,
proto vypomohli hráči a funkcionáři místního týmu Rangers Opočno. Nedošlo k žádnému zranění, ani protestům.
Všem postupujícím přejeme
hodně úspěchů.
Josef Kovaříček –
HBC Rangers Opočno

Fakta, sestavy, komentáře a fota z utkání můžete zasílat na e–mail: sport@orlickytydenik.cz nebo na tel.: 777 761 403 – Martin Šnajdr.
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pozvánky
Jarní koncert dobrušských sborů
DOBRUŠKA – V Dobrušce se chystá Jarní koncert dobrušských sborů, který se koná v úterý 6. června v 19 hodin v tamním kostele sv. Václava. Vystoupí chrámový sbor kostela sv.
Václava a ženský pěvecký sbor Vlasta. Vstupné je dobrovolné.
(voř)

Noc kostelů v Lukavici
LUKAVICE – Všichni čtenáři jsou srdečně zvání na Noc
kostelů, která se uskuteční v pátek 9. června od 18.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici.
(zr)

Víceboj v Ličně
LIČNO – Tělovýchovná jednota Sokol Lično ve spolupráci
s obcí Lično pořádá v sobotu 10. června třetí ročník ličenského
víceboje dvojic. Startují rodinné dvojice, které jsou složeny
následovně – dítě ve věku 5 až 12 let a osoba starší 18 let.
Startovné 150 korun za dvojici. Občerstvení zajištěno. Zahájení
této velmi zajímavé a atraktivní akce je v 9.00 hodin ve víceúčelovém sportovišti Sokolík Lično. Na tuto akci vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé.
(daw)

Týnišťské věžení
TÝNIŠTĚ N. O. – Spolek přátel města Týniště nad Orlicí pořádá v sobotu 4. června ve Vodárenské věži a jejím okolí tradiční
již VIII. Týnišťské věžení k zahájení letní sezony. Na programu
je v 11 hodin prezentace akce Na kole dětem, ve 12 – 14 hodin
cyklistické soutěže a od 15 hodin posezení s kytarou u táboráku. Dále je připravena výstava fotografií Město a jeho lidé,
výstava Český klub velocipedistů Orlice s ukázkami historických bicyklů. Návštěvníci v dobových kostýmech mají do Věže
vstup zdarma.
(voř)

Národní parky a velká města Východu a Jihu USA
RYCHNOV N. K. – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou
zve na cestopisnou přednášku Ladislava Hanouska Národní
parky a velká města Východu a Jihu USA, která se koná 31.
května v 18 hodin v Malém sále Pelclova divadla.
„Přednáška Ladislava Hanouska o cestě americkým jihem
z New Yorku do Los Angeles, která byla pro autora podkladem
k napsání knihy Národní parky a velká města Východu a Jihu
USA, popisuje cestu z New Yorku přes Baltimore, Washington,
severní Floridu, New Orleans a Dallas do národních parků
Carlsbad Caverns, White Sands, Saguaro, Organ Pipe Cactus
a do zlatokopeckého města Tombstone. Před cílem cesty San
Diegem a Los Angeles, navštívíme s autorem i Las Vegas
a znovu také dva krásné národní parky Jihozápadu – Grand
Canyon a Joshua Tree,“ zvou pořadatelé.
Vstupné je 30 korun.
(voř)

 Jedním ze symbolů Las Vegas je Elvis.

Foto: Pixabay.com

Týnišťský swingový festival
Jardy Marčíka klepe na dveře
TÝNIŠTĚ N. O. – Kulturní centrum města Týniště nad
Orlicí chystá 22. ročník mezinárodního swingového festivalu
Jardy Marčíka, který se uskuteční ve dnech 2. a 3. června
na Tyršově náměstí v Týništi nad Orlicí. Začátky vystoupení
jsou po oba dva dny v 18 hodin. Na pódiu v pátek vystoupí
Bigbanďata z místní ZUŠ, Zakoplaho Dixieland, JH Big Band,
Otto Hejnic Trio a Chuck Wansley (Praha, Slovensko a USA)
a Original Vintage Orchestra s Petrem Kroutilem.
V sobotu zahrají opět Bigbanďata, K band – Konzervatoř
a VOŠ J. Ježka, rychnovské vokální seskupení X-tet, Ondřej
Kabrna&Flying Accordion, Mladý týnišťský big band a Chuck
(voř)
Wansley a Otto Hejnic.

30. května 2017

Na soutěž přijely stovky dětí
V Kulturním domě v Týništi
se v sobotu 20. května
konala taneční soutěž
O týnišťské tajemství.
EVA JENČÍKOVÁ
TÝNIŠTĚ N. O. – Nepostupovou soutěž pořádá týnišťský dům dětí a mládeže.
Ve čtyřech věkových kategoriích se představilo více než
800 dětí, nejen z Královéhradeckého kraje. Celá soutěž
byla rozdělena do pěti časových bloků, aby se všichni
účinkující i diváci vůbec vešli do divadla. Povzbuzování
rodičů a ostatních tanečníků znělo sálem po celý den,
pro tanečníky byl zajímavou
zkušeností tanec na jevišti,
protože na většině soutěží se
tančí uprostřed sálu. Novinkou v letošním ročníku bylo
oddělení kategorií mažoretek a pompomů a přidání sólových vystoupení.
Mini kategorie zcela ovládly skupiny z DDM Týniště
nad Orlicí, a to v disco kategorii Rosegirls Baby, v parketových scénkách CCG a v mažoretkách a pompomech Pom
pom dance.
Kategorie dětí byla nejobsazenější, a byla proto rozdělena na dva časové bloky.
V disco zvítězila skupina Rosegirls I. z DDM Týniště nad
Orlicí, ve street tanci Shake
Dance z DDM Chlumec nad

 Opravený kulturní dům roztančily stovky dětí.

Cidlinou a v parketových
scénkách TC Yesdance Jeseník.
V nejvíce obsazené kategorii mažoretek a pompomů
si pohár za 1. místo odnesly
mažoretky DDM Nové Město
nad Metují, 2. místo obsadila děvčata z DDM Domino
Hronov a 3. místo Pom pom
dance DDM Týniště nad Orlicí. Zlatou medaili za sólový
výstup získala skladba A demon´s fate DDM Domino
Hronov.

Foto: Eva Jenčíková

Junioři jsou děti do 15 let
a soutěžily celkem v pěti kategoriích. V disco zvítězil TC
Yesdance Jeseník, ve street
dance Chaozs z DDM Rychnov nad Kněžnou, v orientálních tancích TS Faria, Orel
Třebechovice. S pompomy
si nejlépe poradily děti z TS
Ballare ze Rtyně v Podkrkonoší a sólo nejlépe zvládla dívka z DDM Hronov se
skladbou Geronimo.
Kategorie
nejstarších
měla jen dva bloky, ve street

Mistryně ČR z Kostelce nad Orlicí

KOSTELEC N. O. – V sobotu 20. května 2017 vyvrcholilo v Praze ve sportovní
hale Jedenáctka Mistrovství
České republiky mažoretek
pro rok 2017 za účasti oddílu
Marlen, který reprezentovaly tři soutěžní formace – kadetky, juniorky a seniorky.
A nutno říci, že 70 kosteleckých děvčat připravilo svým
trenérkám a velmi početnému fanouškovskému publiku

skutečně adrenalinové dopoledne. Soutěž je rozdělena
do dvou částí – na pódiové
skladby a defilé – a oba výsledky se sčítají do konečného hodnocení. Již první část
– pódiová formace – se výborně povedla zejména Marlen V seniorkám a Marlen
III kadetkám a dávala naději
na dobré celkové umístění.
Ovšem to, co děvčata předvedla v defilé na 100 m, nemá

v historii naší skupiny obdoby. Lehkost, „drajv“ a přesnost, se kterou prošly před
skandujícími „marlenovskými“ fanoušky celou dráhu,
byla úžasná a obě skupiny
tuto část soutěže vyhrály.
A to znamenalo historický
úspěch mažoretek Marlen
z Kostelce nad Orlicí: Marlen
III kadetky a Marlen V seniorky se staly MISTRYNĚMI
ČESKÉ REBUBLIKY 2017.

TÝNIŠTĚ N. O. – V Týništi
se v neděli 21. května konal
další ročník minivolejbalového
turnaje s názvem Závěrečná.
Na hřištích SK Týniště nad
Orlicí se sjelo celkem 24 družstev a bojovalo ve třech minivolejbalových barvách.

V kategorii tzv. žlutého
minivolejbalu, který je určen pro 1. a 2. třídu, kdy se
míč hází a chytá, se utkalo
šest týmů systémem každý
s každým. Po velkých bojích nakonec zvítězily Pandy
z Pouchova před domácími

Banány z DDM Týniště nad
Orlicí.
V oranžovém minivolejbale
pro třeťáky, kdy je dovoleno
míč chytit, ale pak už se volejbalově odbíjí, hrálo osm
dvojic také systémem každý
s každým. Hraje se na čas,

BOROHRÁDEK – Pro všechny rodiče začínajícího školáka, ale
nejen pro ně, je určena přednáška Lidmily Pekařové Základní
problémy při výchově a vzdělání s podtitulem, jak vychovat
slušného člověka ve věku od 6 do 15 let. Přednáška se uskuteční v pátek 2. června od 16 hodin v sále městského kina
v Borohrádku.
(voř)

www.

orlickytydenik
.cz

Akademie
základní školy
OPOČNO – Základní škola
Opočno zve ve středu 31.
května do Kodymova národního domu na Akademii základní školy, která se uskuteční
od 18 hodin.
(voř)

Za nimi nezaostaly ani Marlen IV juniorky, které si vytančily místo 4. a také, stejně
jako Marlen III a V, postup
na ME 2017 v Itálii. Velké
díky patří děvčatům (za skvělou reprezentaci, vzájemnou
podporu a vystupování),
a také věrným fanouškům –
rodičům, kteří děvčata ve stále větší míře podporují, a to
má pro nás velkou váhu.
Mgr. Martina Kalousková

Volejbalová Závěrečná v Týništi

Jak vychovat slušného člověka

více pozvánek
najdete na

dance vyhrála TŠ Bonifác ze
Rtyně v P. a ve spojené kategorii parketových scének
a mažoretek kralovala skupina CCG při DDM Týniště
nad Orlicí.
O pořadí celý den rozhodovala pětičlenná porota, která
to mnohdy neměla vůbec jednoduché.
Děkujeme
Kulturnímu
domu za poskytnutí prostor
a také všem pomocníkům,
kteří přispěli ke zdárnému
průběhu celého dne.

 Na turnaj Závěrečná se do Týniště n. O. sjelo 24 družstev.

Foto: DDM Sluníčko

čímž je možné dobře propočítat potřebný čas a systém.
Na antuce vyhrál tým Pomerančů z DDM Týniště nad Orlicí, na 2. místě skončil tým TJ
Slavia Hradec Králové E.
Nejpočetnější bylo zastoupení v modrém minivolejbalu,
kde se již hraje ve trojicích
a platí všechna pravidla jako
ve velkém, šestkovém volejbale. Tam hrálo po pěti týmech
ve dvou skupinách a poté znovu
ve dvou finálových skupinách.
Celkové vítězství si odnesla
děvčata z TJ Slavia Hradec Králové C před týmem VK Kvasiny
a na bronzovou příčku nakonec
dosáhly Ostružiny z DDM Týniště nad Orlicí. Mezi účastníky
byly také děti z Kvasin, Ruchadla Zájezd a Stěžer.
Rozhodčími se staly starší
hráčky domácího týmu a aktivní rodiče, kteří také přispěli drobnými dary do odměn.
Všichni hráči si nakonec vybírali tolik drobných cen, že je
ani pobrat nemohli. Děkujeme
všem pomocníkům za jejich
čas a energii a Jaroslavu Pokornému, předsedovi SK Týniště, za ochotu a vstřícnost.
Eva Jenčíková,
DDM Týniště nad Orlicí
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Vychází kniha Dějiny Rychnova nad Kněžnou

Nakladatelství
a vydavatelství Uniprint
pokračuje ve své tradici
a připravilo další knihu
zaměřenou na dějiny
našeho regionu.

takže rukopis nakonec skončil
na osm let „v šuplíku“. V loňském roce za mnou byl Jiří
Králíček ze sdružení Abakus
a zeptal se mě, jestli bychom
nechtěli vydat ilustrovanou
knihu Stručné dějiny Dobrušska a Opočenska. Když mi
ukázal o co jde, velmi rád jsem
souhlasil. Při té příležitosti
mě napadlo, že pro knihu o dějinách Rychnova bychom mohli použít stejný styl jako v případě knihy Jiřího Králíčka.“

MICHAL SEDLÁČEK
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU –
V dubnovém vydání Orlického
týdeníku Speciál si řada čtenářů všimla reklamy na knihu
Dějiny Rychnova nad Kněžnou, kterou v těchto dnech
dokončuje vydavatelství rychnovské tiskárny Uniprint.
Na základě vašich dotazů jsme
připravili tři krátké rozhovory
s autorkou textu knihy o Rychnově Simonou Janovcovou,
ilustrátorem Petrem Netíkem
a jednatelem tiskárny Uniprint, která letos slaví 25 let
od svého založení Miroslavem
Kopeckým.

„Stále tomu nemohu
uvěřit“
Text půvabné knihy vznikl
na základě diplomové práce
Mgr. Simony Janovcové,
proto jsme jí položili několik
otázek.
občas vídali, nikdy neopomněl
připomenout, že se k tomu
dostane. Jak vidíte, slovo dodržel. Já jsem tomu sama nikdy
nevěřila, vlastně tomu stále
nemohu uvěřit.“

Kdy vás poprvé napadla
myšlenka zabývat se historií Rychnova?
„Bylo to ve třetím ročníku
vysoké školy, kdy jsme byli
poprvé nuceni vyprodukovat
delší souvislý historický text.
Jak to tak na vysoké škole
bývá, nerozhodovalo to, co mě
zajímalo, co bych chtěla dělat,
nýbrž skutečnost, na kterém
semináři bylo volno. Dostala
jsem se k učiteli, který se zabýval středověkem. A bylo rozhodnuto. Bylo mi jasné, že to
bude středověké téma z mého
regionu, jelikož jsem opravdu
netoužila jezdit do archivu někam do jižních Čech. Vybrala
jsem si rod pánů z Rychnova.
Později jsem na toto téma navázala v diplomové práci.“
Jestli tomu dobře rozumím,
původně jste nepsala knížku o dějinách Rychnova,
ale diplomovou práci. Jak
se tedy z „diplomky“ zrodila kniha?
„Abych pravdu řekla, ani
pořádně nevím. Školu jsem
končila před deseti lety,
text jsem tehdy ukázala
i PhDr. Janu Tydlitátovi, ten
se o něm vyjádřil pochvalně a dodal, že by to stálo
za vydání. Když jsme se pak

Jak moc jste do původního
textu zasahovali?
„Na to nelze odpovědět
zcela jednoznačně. Ty kapitoly,
které byly pro knihu použity,
zaznamenaly, kromě pravěku,
minimální úpravy. Zásadním
zásahem bylo vypuštění několika celých kapitol. Existují
k nim totiž samostatné publikace. V knize rovněž nenaleznete
pracovní listy prověřující pozornost čtenáře, ty by měly být
k dispozici na internetových
stránkách města a v informačním centru. V neposlední řadě
byl text opatřen překrásnými
ilustracemi Ing. Petra Netíka.
Ty nechaly historický Rychnov
znovu ožít. Mám pro ně jen
samé superlativy.“

„Vycházel jsem
z dobových vyobrazení“
Ilustrátor Ing. Petr Netík má
s knihami již řadu zkušeností.
V publikaci o dějinách Rychnova se můžeme těšit na jeho
propracovaná vyobrazení historických událostí i míst spjatých s dějinami Rychnova nad
Kněžnou.

V knize je také kouzelné
vyobrazení rychnovského
hradu. S ním také pomáhal
Bohumír Dragoun?
„Ano, a za pomoc s hypotetickým vyobrazením rychnovského hradu bych mu chtěl
také poděkovat. Bohužel se
nedochovala ani vyobrazení
a zatím nebyly uskutečněny ani archeologické nálezy,
které by konkrétní podobu
a přesnější polohu hradu určily. Můžeme se opřít jen
o stručný popis, že se jednalo
o dřevěný hrad s okrouhlou
kamennou věží. V knížce je
tedy nakreslena podoba hradu, jakou bychom mohli očekávat s ohledem na provedení
obdobných hradů podobného
rozsahu z této doby tak, aby se
blížil slovnímu popisu a s ohledem na okolní terén by mohl
plnit obrannou funkci. Rovněž
o okolí hradu nemáme z této
doby vyobrazení. Nevíme, jak
přesně vypadal skalnatý terén nad řekou, než z něho byl
odtěžen materiál na stavbu

Z jakých pramenů jste
čerpali při kresbách k dějinám novověku?
„Ilustrace k následným
obdobím už vycházejí z nejstarších vyobrazení Rychnova
na obrazech a rytinách. Některá zobrazení jsou poměrně věrohodná, některá jsou rukopisem tehdejšího malíře pojata
řekněme volněji, nebo méně
přesně. V tomto případě byly
dobrou pomůckou dochované staré plány a mapy města,
kde je možno porovnat budovy, ulice, cesty, koryto řeky,
polohy polí a stromů. V ilustracích k novějšímu období
jsem se pokusil části města
nakreslit tak, aby pokud možno odpovídaly i dobové mapě.
Je to například u zobrazení
celkového panoramatu Rychnova z roku 1818, který je
velmi podrobný, ale některé
části města jsou pootočeny

a některé budovy nejsou
v dobovém panoramatu zakresleny. K tématům, ke kterým jsou již k dispozici historické fotografie, bylo kreslení
jednodušší, protože dochované snímky zachycují reálnou
podobu objektů.“

Regionální literaturu
podporuje Uniprint
dlouhodobě
Nakladatelem a vydavatelem
knihy Dějiny Rychnova nad
Kněžnou je rychnovská tiskárna Uniprint, za kterou si
s námi promluvil její jednatel
Miroslav Kopecký.
Kde se vzala myšlenka
vydat knihu o dějinách
Rychnova nad Kněžnou?
„Rukopis
jsem
dostal
od PhDr. Jana Tydlitáta, přičemž původní myšlenkou bylo
vydat paperback. Obsah se mi
líbil, ovšem neměl jsem inspiraci pro celkovou kompozici,

OFSETOVÁ TISKÁRNA

UNIPRINT
V RYCHNOV¨ NAD KN¨ŽNOU

Podle jakých podkladů či
předloh byly kresleny ilustrace do knihy?
„V první části knihy, která
pojednává o pravěku a starověku jsem vycházel z archeologických podkladů a poznatků, které mi poskytl regionální
archeolog Bohumír Dragoun.
Za tuto pomoc mu děkuji, a to
nejen za odkazy na odborné
publikace, ale i za názornou
ukázku staveb a středověkých
nástrojů přímo ve skanzenu
Villa Nova v Uhřínově.“
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opěrných zdí nového zámku
a dalších kamenných staveb
města.“
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Zmínil jste se o Janu
Tydlitátovi, který dělal knize editora. Uniprint s ním
již na několika knihách
spolupracoval, že?
„S panem dr. Tydlitátem
spolupracujeme již dlouhá
léta a já si ho velice vážím.
Jan Tydlitát nejen, že je editorem knihy, on je i autorem
grafické úpravy. Rozumíme
si, oba jsme původně typografové a máme lásku k historii.
On ví, že Uniprint regionální
literaturu podporuje, proto
mi přinesl rukopis, který byl
tehdy ještě ve formě diplomové práce paní Simony Janovcové. Nechtěli jsme vydat
odbornou publikaci, ale spíše
knížku pro potěšení. Takovou, po které může sáhnout
celá rodina od děděčka až
po pravnouče.“

Ve vaší kanceláři visí veduta s vyobrazením Rychnova
n. K. od kanovníka Jana
Antonína Venuta z roku
1818. Tu čtenáři v knize
také najdou?
„Ano, v knize je vyobrazení,
které vytvořil ilustrátor Petr
Netík podle této předlohy.
Originální
panoramatickou
vedutu vytvořil Venuto pohledy na město z několika míst
z jižních a západních strání.
Potom to seskládal do jednoho obrazu. Samozřejmě uspořádání města neodpovídá skutečnosti. S Petrem Netíkem
jsme se tedy vydali na stejná
místa, odkud malíř snímal pohledy pro své kresby. Petr si
vše nafotil a potom složil dohromady, jako Venuto téměř
před 200 lety… Výsledek ať
posoudí čtenáři. Ilustrace budov jsou přesně podle originálu, ale jejich umístění odpovídá skutečnosti. Zajímavostí
jistě je, že originál veduty je
uchován ve Vídni v archivu.“

Zájemci si mohou knihu
zakoupit přímo u vydavatele UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad
Kněžnou nebo u vybraných prodejců od začátku
června 2017.

Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce. Příspěvky honorujeme pouze na základě vzájemné dohody s autory. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby krátit. Příspěvky zasílané el. poštou zasílejte ve formátech *.txt nebo *.RTF. Inzeráty zpracované v programu Corel
je nutné převést veškerý text do křivek. Grafické prvky (loga, foto aj.) zasílejte ve formátech PDF, corel, JPG, TIF. Orlický
týdeník je registrován OÚ v Rychnově n.Kn., pod zn. MK ČR E 11918, ISSN 1214-0996. Podávání novinových zásilek
povoleno ObSP Pardubice čj. 1290/92 PP/1 ze dne 29.4.1992. Rozšiřují společnosti: A-PRESS, s.r.o. a Česká pošta s.p.
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řádková inzerce
 Prodám palivové dřevo tvrdé
i měkké. Dovoz zajištěn v RK. Tel.:
704 438 710

 Koupím mosazné kování
na okna a kliky na dveře. Tel.:
739 711 628

 Hl. samost. pána na práci
na zahradě v RK. Tel.: 731 898 653
 PŘIJMEME SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA. RESTAURACE U ZVONU. Tel.: 777 796 792

 47/175/75 nekuřák, kutil, hledá pro hezký trvalý vztah v okolí
RK ženu, která je ochotná strávit
život na vesnici. Děti nejsou překážkou. SMS: 605 056 114

výstavy
ROKYTNICE V O. H.
MUZEUM ORLICKÝCH HOR – SÝPKA
 otevřeno denně kromě pondělí
od 9.00 do 17.00:
PŘÍRODOU ZA ŘEMESLY
ORLICKÝCH HOR
Další program: ŘEMESLA ZANIKLÁ,
OŽIVOVANÁ I ŽIVÁ.
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
MUZEUM - BÝVALÁ KASÁRNA
 ve všední dny:
ORNITOLOGICKÁ VÝSTAVA
Plachetkův památník
MUZEUM HRAČEK
Po domluvě na tel. čísle 732 781 228
nebo 603 193 122, popř. využijte
e-mail miroslavapech@seznam.cz.
ORLICKÁ GALERIE - ZÁMEK
 24. června - 10. září:
OD KNÍŽETE BOŘIVOJE
PO HABSBURKY
Pnovníci a panovnice Českých zemí
na reliéfech Jarmily Haldové.
DOBRUŠKA
KINO 70
 4. - 31. května:
SVĚT LOUTEK
MĚTSKÉ LAPIDÁRIUM
 do konce května:
ROZTAVENÁ MINULOSŤ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
 do konce května:
TORZA
MĚTSKÉ LAPIDÁRIUM
 do konce června:

KRAJINA DĚTSTVÍ
Olejomalby na plátně a akvarely - vystavují akademické malířky: Helena
Hrušková - Štefková a Helena Slavíková – Hrušková.
KINO 70
 2. června - 2. července:
PLAKÁTY FRANCOUZSKÝCH FILMŮ UVEDENÝCH V ČESKÝCH
A ČESKOSLOVENSKÝCH KINECH
ZA SBÍRKY VÍTĚZSLAVA TICHÉHO
filmové plakáty.
OPOČNO
STÁTNÍ ZÁMEK
 do 30. září:
LEVORUČNÍ DÝKA
Výstava levoručních dýk z depozitářů Státního zámku Opočno v rámci
Roku renesanční šlechty.
VÝSTAVNÍ SÍŇ F. KUPKY A L. SLUKY,
NÁDVOŘÍ STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO
 do 30. září:
STÁLÁ EXPOZICE FRANTIŠKA
KUPKY A LUBOŠE SLUKY
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
 1. – 22. června:
CESTA KOLEM SVĚTA - VIDĚNO
OKEM, ZACHYCENO SRDCEM
Výstava fotografií Martiny Luňákové.
KOSTELEC NAD ORLICÍ
NOVÝ ZÁMEK
 4. června – 2. července:
TEXTILNÍ KONFRONTACE III

kina
KOSTELEC NAD ORLICÍ
RABŠTEJN
4. června (17.00) LICHOŽROUTI.
(19.00) POHÁDKY PRO EMU.

(20.00) Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE, 6.
(20.00) BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU,
7. (20.05) WONDER WOMAN, 8.
(20.00) MUMIE, 9. (20.00) MUMIE.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
PELCLOVO DIVADLO
30. (20.00) VŠECHNO NEBO NIC,
31. (20.00) PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA.
1. června (20.00) ŠPUNTI NA VODĚ,
2. (20.00) ŠPUNTI NA VODĚ, 3.
(17.00) MIMI ŠÉF, (20.00) ŠPUNTI NA VODĚ, 4. (17.00) MIMI ŠÉF,

DOBRUŠKA
KINO 70
1. června (17.00) KRÁSKA A ZVÍŘE,
(20.00) MASARYK, 2. (20.00) POHÁDKY PRO EMU, 3. (17.30) WONDER WOMAN, (20.00) RYCHLE A ZBĚSILE 8,
4. (15.00) ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ
VESNICE, (17.30) WONDER WOMAN,
(20.00) TEHDY SPOLU.

Předplatné Orlického týdeníku
od června do konce roku jen za 600 korun

Roční předplatné
52 vydání + TV Pohoda

cena: 1040 Kč
Příjmení
a jméno
(název
organizace)
Ulice,
číslo domu
Obec
Dodací
pošta
Spoj. čís. předplatitele
- plátce soustřed. inkasa

V případě, že předplatné věnujete jako dárek, vyplňte také kupón adresáta.
Příjmení
a jméno
Ulice,
číslo domu
Obec
Dodací
pošta

Datum

od 18.5. do 24.5. 2017

Chtěla jsi tolik žít,
musela jsi však předčasně odejít.
Díky za to, čím jsi pro nás byla,
za každý den, jenž jsi pro nás žila.

 František Šinták, 1946,
Častolovice
 Vladimír Bartoš, 1946,
Kostelec nad Orlicí
 Věra Kobrová, 1936,
Vamberk
 Klaus Vater, 1942,
Rychnov nad Kněžnou

 Miroslava Vaňková, 1948,
Solnice
 Jitka Buriánková, 1944,
Potštejn
 Jaroslav Müller, 1954,
Rychnov nad Kněžnou

Dne 4. června uplyne druhý smutný rok,
co nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka, dcera, sestra a teta
paní Dana Sedláčková z Kvasin.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

POHŘEBNÍ ÚSTAV DOBRUŠKA

 Koupím Simsona, jakýkoliv typ.
3000 Kč. Tel.: 736 741 967
 Koupím Škodu 100, 110R, 130,
Garde, Rapid nebo jakékoliv náhradní díly na tyto vozy. E-mail: jjcars@
seznam.cz, tel.: 737 147 099

VZPOMÍNKA

Z našich řad odešli

POHŘEBNÍ ÚSTAV RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

 Koupím náhradní válce
na mačkač obilí nebo celý válcový
mačkač-šrotovník. Tel.: 739 711 628
 Koupím malotraktor 4x4 i nepojízdný. Nabídněte. Tel.: 739 711 628

společenská kronika

Podpis předplatitele (u organizace i razítko)

 Ladislav Novák, 1946,
Pulice 57
 Miroslav Štrajt, 1941,
Libřice

 Ludmila Heritesová, 1928,
Dobruška
 Jaroslava Uhlíková, 1922,
Opočno

POHŘEBNÍ ÚSTAV TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

 Jitka Šlosrová, 1932,
Hradec Králové
 Zdenka Uhlířová, 1931,
Častolovice
 František Starý, 1935,
Třebechovice pod Orebem
 Václav Suchánek, 1936,
Hradec Králové
 Jindřiška Hájková, 1919,
Třebechovice pod Orebem

 Milada Červinková, 1927,
Týniště nad Orlicí
 Věra Brandejsová, 1925,
Týniště nad Orlicí
 Josef Kareš, 1945,
Hvozdice
 Roman Vach, 1976,
Borohrádek

S láskou vzpomíná rodina a přátelé
„A láska zůstala – ta smrti nezná…“
Dne 30. května 2017 by se dožila 95 let
naše drahá maminka, babička a prababička,
paní Jaroslava Serbousková, ředitelka ZŠ
ve Voděradech a ve Slatině nad Zdobnicí.
Dne 25. září 2017 to bude 11 let, kdy nás opustila.
Bylo jí 84 let.
Dne 12. března 2017 by se dožil 98 let
náš drahý tatínek, pan Oldřich Serbousek,
ředitel školy ve Voděradech.
Odešel od nás navždy 23. 5. 1963 ve svých 44 letech.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou a vděčností vzpomínají
dcera a syn s rodinami

divadla
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
XXIV. POLÁČKOVO LÉTO
PELCLOVO DIVADLO
 24. června od 15.00 hodin:
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Klasická pohádka v provedení divadla Šumperk.
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
 24. června od 19.30 hodin:
KRÁL LEAR
Geniální dílo W. Shakespeara v provedení MD Brno. V hlavní roli Boleslav Polívka.
 25. června od 19.30 hodin:
VRABČÁK A ANDĚL
Muzikál pohrávající si s osudy Edith
Piaf a Marlene Dietrich v podání MD
Brno.
 26. června od 19.30 hodin:
CHAPLIN
Osud Charlieho Chaplina v nastudování MD Mladá Boleslav.
 27. června od 19.30 hodin:
PROBUZENÍ JARA
Příběh středoškoláků, kteří hledají
sami sebe. Americký muzikál v nastudování divadla J. K. Tyla Plzeň.
 29. června od 19.30 hodin:
CENA ZA NĚŽNOST
Divadelní hra dle stejnojmenného filmu ověnčeného pěti oscary, o vztahu matky a dcery.
NÁDVOŘÍ KOLOWRATSKÉHO ZÁMKU
 30. června od 15.00 hodin:
TŘI VETERÁNI

Hudební pohádka s písněmi Z. Svěráka a J. Uhlíře v provedení divadelní
společnosti Indigo Praha.
PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR STUDÁNKA
 30. června od 21.00 hodin:
VONO TO PUDE A KRÁL UBU
Odvážná divadelní inscenace s vtipným scénářem a skvělými hereckými
výkony v provedení DS Symposion
Třebechovice p. O. 1. místo v Krajské
postupové přehlídce Orlická maska
2017.
NÁDVOŘÍ PIVOVARU
 1. července od 21.00 hodin:
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Tři díly možná nejslavnějšího českého románu inscenovaného v kabaretní podobě.
 2. července od 21.00 hodin:
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Tři díly možná nejslavnějšího českého románu inscenovaného v kabaretní podobě.
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
 3. července od 19.30 hodin:
BÍLÁ NEMOC
Divadelní drama Karla Čapka v nastudování Východočeského divadla
Pardubice.
 4. července od 19.30 hodin:
JEPTIŠKY
Muzikálová komedie plná svěží
energie, písní, tance a humoru v nastudování Východočeského divadla
Pardubice.

zájmové a klubové akce
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
PELCLOVO DIVADLO
 31. května od 18.00 hodin:
NÁRODNÍ PARKY A VELKÁ MĚSTA
VÝCHODU A JIHU USA
Cestopisná přednáška MUDr. Ladislava Hanouska.
KAVÁRNA SULTAN CAFÉ
 20. června od 17.30 hodin:
ČTENÍ S ANNOU
REIKI mistr - učitel Anna Matějková
předčítá z různých knih.
DOBRUŠKA
KINO 70
 30. května od 17.00 hodin:
FRANTIŠEK KUPKA - MALÍŘ
A VLASTENEC
Povídání o velkém českém malíři,
patriotovi a legionáři doplněné videoprojekcí a stylovou živou hudbou, pořadem provázejí Petr Poláček
a Pavel Anděl, hudební doprovod:
Milan Šesták, Sam Adamovský,
režie: Petr Poláček. Akce se koná
u příležitosti Česko-francouzských
dnů Dobruška - Opočno 2017.
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
 4. června od 9.00 hodin:
„NA KOLE DĚTEM“ - HUMANITÁRNÍ PROJEKT
KINO 70
 6. června od 17.30 hodin:
SETKÁNÍ S GENERÁLEM EMILEM
BOČKEM - 20 MINUT NAD LONDÝNEM

slavnostní projekce dokumentárního filmu o splněném snu veterána
druhé světové války brigádního generála Emila Bočka, který se po neuvěřitelných 71 letech opět proletěl
ve svém milovaném stíhacím letounu Supermarine Spitfire. Projekce
proběhne za osobní přítomnosti
pana generála, po promítání dokumentu bude následovat beseda.
KOSTELEC NAD ORLICÍ
RABŠTEJN
 31. května od 16.00 hodin:
PREZENTACE KROUŽKŮ DDM
Vystoupení a přestavení jednotlivých
kroužků Kosteleckého Domu dětí
a mládeže.
 3. června od 17.00 hodin:
PROČ ASTROLOGIE NEFUNGUJE,
KDEŽTO ASTRONOMIE ANO?
Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astronom, astrofyzik, Fyzikální ústav
Akademie věd ČR.
VAMBERK
ZAHRADA MUZEA KRAJKY VAMBERK
 30. června od 19.00 hodin:
KRAJKA A ODĚV
Módní přehlídka, na které se představí modelová a krajkářská tvorba
našich předních výtvarnic, krajkářek
a studentské práce. Uvádí modelingová agentura Vlasty Frejvaldové.
Vstupné 70 Kč.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají…
Dne 1. června 2017 tomu bude 20 let,
kdy nás navždy opustila naše milá
paní Věra Holečková z Vysokého Újezda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají děti Mirek a Věra s rodinami
a její sestra s rodinou
Jak vlna za vlnou v dáli se ztrácíš,
kdo jen Ti řekne, jak moc nám scházíš.
Dne 31. května uplyne 20 let, kdy nás navždy
opustil manžel a tatínek pan Bohumil Frankl
z Černíkovic, který by 16. června oslavil
72. narozeniny.

Stále vzpomínají manželka,
synové a ostatní příbuzní
Odešel jsi nám, jak osud si přál,
v našich vzpomínkách však budeš žít dál.
Dne 1. června 2017 uplyne již 5 let, co nás navždy
opustil pan Josef Brandejs z Černíkovic.

Vzpomíná manželka Marie
a dcery Renata a Marcela s rodinami

Dne 28. května 2017 uplynuly dva roky,
kdy nás opustil náš drahý tatínek a dědeček
pan Jiří Dytrt z Rokytnice v Orlických horách.

Stále vzpomínají syn Jiří
a dcera Monika s rodinou

zábavné pořady,
koncerty, tanec
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
SPOLEČENSKÉ CENTRUM
 14. června od 19.00 hodin:
JAZZ/ROCK/SOUL PODVEČER S...
VICTORIA KLEWIN BAND (GB/CZ)
DOBRUŠKA
SÁL ZUŠ
 5. června od 17.00 hodin:
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA
 6. června od 19.00 hodin:
JARNÍ KONCERT DOBRUŠSKÝCH
SBORŮ
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
 9. června od 19.00 hodin:
KONCERT DĚDA MLÁDEK
A ILLEGAL BAND
Předkapela Rocksorry.
OPOČNO
KND
 31. května od 18.00 hodin:

AKADEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ
 2. – 3. června od 18.00 a 23.00:
22. MEZINÁRODNÍ TÝNIŠŤSKÝ
SWINGOVÝ FESTIVAL J. MARČÍKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ
NOVÝ ZÁMEK
 4. června od 14.00 hodin:
DĚTSKÝ DEN S KOSEM A NA KOLE
DĚTEM
RABŠTEJN
 9. června od 20.00 hodin:
URŠULA KLUKOVÁ A VLASTIMIL
HARAPES
VAMBERK
VÝSTAVNÍ SÍŇ
 12. června od 17.00 hodin:
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY KOSTELEC N. O. – POBOČKA VAMBERK
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Luštěte o ceny s týdeníkem
Křížovky pro každého

Vstupenky
na Aviatickou pouť

 Orlický týdeník pro vás také v roce

2017 pravidelně připravuje soutěže o hodnotné ceny. Každý týden s námi můžete
něco vyhrát!

strana 15

Podorlická kuchařka
Jahody obsahují hodně vody – až 90 procent. Jsou bohaté
na minerály – zejména na hořčík, vápník, draslík a kobalt, vitaminy A, B, C a E, kyselinu listovou a další prospěšné látky.
Jahody můžeme v kuchyni využít v různých úpravách a pokaždé si pochutnáme. Kromě koktejlů a mražených jahodových dření jsou klasikou různé jahodové dezerty a koláče, bublanina, jahodový dort či knedlíky s jahodami.

 Stačí správně vyluštit tajenku křížovky
a odpověď poslat na redakční e-mailovou
adresu
redakce@orlickytydenik.cz
do pátku 2. června.
 Jeden výherce, který správně vyluští
tajenku, se může těšit na dvě vstupenky
v hodnotě 280,- Kč na Aviatickou pouť,
která se koná 3. a 4. června na letišti v Pardubicích.
 Tajenka: Páteří sovětské armády během
druhé světové války byla...

 Nápověda: CACCIA, DIN, NAO, REEKS
 Vítěz knihy Chováme obojživelníky z minulé soutěže: Miloslav Štěpán

křížovka

Linecký koláč s vanilkovým krémem a jahodami
Potřebujeme 300 g hladké mouky, 200 g másla, 80 g cukru
krupice, 1 žloutek a na krém 400 ml mléka, 1 vanilkový pudink, 1 vanilkový cukr, 50 g moučkového cukru, 60 g másla
a dále jahodovou marmeládu a jahody. Z mouky, másla, cukru
a žloutku vypracujeme těsto, které rozválíme a vyložíme jím
koláčovou formu. Těsto vidličkou několikrát propícháme, upečeme ve středně vyhřáté troubě a necháme vychladnout. Pak
korpus potřeme jahodovou marmeládou, naplníme krémem
a ozdobíme jahodami. Krém připravíme tak, že z mléka, pudinkového prášku a vanilkového cukru uvaříme hustý krém,
který necháme vychladnout. Změklé máslo vyšleháme s moučkovým cukrem do pěny, postupně do něj zašleháme vychladlý
pudink, až vznikne hladký krém.
Jahodový dort s banány
Připravíme si dortový korpus, 400 g vanilkového pudinku
(z pudinku a mléka), 500 g ovoce (jahody a banány) a smetanu
na šlehání nebo hotovou šlehačku. Korpus potřeme asi centimetr silnou vrstvou pudinku, do kterého poskládáme jahody
a pokrájený banán. Dort servírujeme ozdobený šlehačkou.
Piškotové lívance s jahodami
Potřebujeme 60 g polohrubé mouky, půl lžičky prášku do pečiva, 60 g cukru, 2 vejce, 1 lžíci škrobové moučky (solamylu), lžíci citronové šťávy, lžičku citronové kůry, 250 g husté
zakysané smetany (nebo šlehačky) a 400 g jahod. Polohrubou
a škrobovou mouku smícháme s práškem do pečiva a citronovou kůrou. Vmícháme sníh ušlehaný ze dvou bílků a citronové šťávy, do něhož jsem postupně zašlehali cukr. Do směsi
přidáme ještě dva žloutky. Na pekáč pak dáme pečicí papír,
na který z těsta tvoříme malé placičky a zvolna pečeme 10 –
15 minut. Lívance pak potřeme zakysanou smetanou (nebo
sladkou šlehačkou) a posypeme pokrájenými jahodami.
Jahodová bowle
Ve větší skleněné nádobě zalijeme půl kilogramu pokrájených
zahradních nebo lesních jahod 100 ml griotky a zasypeme krupicovým cukrem (asi 250 g). Přidáme 100 ml brandy a láhev
přírodního bílého vína. Přiklopíme pokličkou a necháme několik hodin proležet v chladnu. Před podáváním dolijeme ještě
sektem nebo sodovkou.
Jahodová limonáda
Na větší sklenici potřebujeme asi 12 jahod pokrájených
na menší kousky, které posypeme cukrem a pokapeme citronem, aby pustily šťávu. Minimálně hodinu je pak necháme
v lednici. Ve sklenici dolijeme minerálkou a přidáme kostky
ledu.
Jahodový zmrzlinový nápoj
Do mixéru dáme jahody, pokrájený banán a můžeme přidat
třtinový cukr. Hmotu necháme v mrazáku zmrznout, teprve
pak zmrzlé ovoce rozsekáme v mixéru na jemnou tříšť, přilijeme trochu smetany – podle chuti a umixujeme. Servírujeme
s čerstvým ovocem a šlehačkou.
Jahodové knedlíky
Potřebujeme čerstvé jahody, dvě kostky měkkého tvarohu
na těsto, kostku tvrdého tvarohu na strouhání, hrneček polohrubé mouky, 1 vejce, sůl, máslo, skořicový cukr a šlehačku.
Z měkkého tvarohu, celého vejce a polohrubé mouky vypracujeme těsto, které trochu osolíme. Vyválíme šišku, nakrájíme ji na asi 12 stejných dílů. Každý dílek rozválíme, dáme
doprostřed jahodu (nebo dvě, podle velikosti), případně mírně
přisladíme a vytvoříme knedlíky. Uvaříme je v osolené vodě,
vaří se na mírném ohni 8 minut. Poté knedlíky vyndáme a propícháme vidličkou, posypeme skořicovým cukrem a nastrouhaným tvrdým tvarohem. Polijeme je rozpuštěným máslem
a ozdobíme na talíři šlehačkou.
Tvarohové nočky s jahodovou omáčkou
V misce utřeme 2 žloutky s 50 g másla, 250 g tvarohu, 2 lžícemi mléka a 60 g dětské krupičky. Přidáme špetku soli a nakonec vmícháme sníh ze dvou bílků. Lžící vykrájíme nočky a vaříme krátce ve vroucí vodě – než vyplavou. Jahody s cukrem
a smetanou rozmačkáme na kaši a nalijeme na nočky. Na talíři
můžeme pak ozdobit ještě jahodami.

STRANA ČTENÁŘŮ
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Vítáme miminka narozená v rychnovské nemocnici
Děti narozené od 14. 5. do 18. 5. 2017

2. David
16.5.2017/18.16
3100g/49cm
Rychnov nad KnČžnou
Dagmar Faltusová
a David Morong

1. Kryštof ŠafáĜ
14.5.2017/23.25
2950g/47cm
Borohrádek
Edita a Pavel ŠafáĜovi

3. Jakub ŠeÀ
17.5.2017/12.50
4300g/54cm
Hraštice
Veronika Hostinská
a Jakub ŠeÀ

 Fotografie z Muzejní noci ve Vamberku, kde zahrál flamencové
skupině La Pasión z Hradce Králové kytarista Morenito de Triana –
Stanislav Kohútek.

4. Izabela Zahradníková
17.5.2017/13.16
3530g/50cm
TýništČ nad Orlicí
Klára Šedivá
a Jakub Zahradník

NAPOUŠTĚNÍ ZAHRADNÍCH
BAZÉNŮ
Začátek letní sezony je obvyklé období, kdy vlastníci
domácích bazénů řeší otázky spojené s jejich napouštěním.
Ty se mohou týkat problémů s kvalitou vody a možných
vícenákladů na napuštění bazénu. Nejobvyklejším
způsobem je napouštění bazénu přímo z vodovodní sítě
přes domovní přípojku s vodoměrem.

6. Viktorie Bakusová
17.5.2017/19.40
3370g
Vamberk
Lucie Richterová
a Martin Bakus

5. Veronika ěehounková
17.5.2017/13.40
3130g/49cm
Liþno
Michaela a Petr ěehounkovi

8. Barbora Kyralová
18.5.2017/16.09
2710g/48cm
ýeské MeziĜíþí
Gabriela Kyralová
a Vít Šuliman

7. Dominik Jakubec
18.5.2017/15.41
3140g/51cm
Doudleby nad Orlicí
SoĖa Hladká
a Josef Jakubec
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SPOLEČNOST ORLICKO A.S.,
POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH,
které poskytuje nad touto akcí záštitu,

V případě, že plánujete napustit bazén prostřednictvím
vodovodní přípojky, doporučujeme bazén napouštět pomalu
a mimo odběrovou špičku. Odběrovými špičkami se zpravidla rozumí odpolední a podvečerní hodiny přes pracovní
dny, ale i víkendy. Dodržováním daného postupu pomůžete
snížit riziko zakalení vody sobě, ale i okolním sousedům.
Zakalení je způsobeno zvýšenou rychlostí proudění pitné
vody v potrubí. Následně může dojít i k výpadkům v dodávkách pitné vody. Napouštění bazénů je vhodné předem
konzultovat v pracovní dny od 6:00 do 14:00 s vedoucím
provozu vodovodů společnosti AQUA SERVIS, a.s., panem
Jiřím Luňákem na telefonním čísle 602 274 702.

TRADIČNÍ SOUTĚŽ SEKÁČŮ V KOSENÍ LOUKY

Orlický

sekáč
2017

ČTENOST

DENNĚ
AKTUALIZOVANÉ
WEBOVÉ STRÁNKY

3. června 2017
v Nebeské Rybné

Orlický sekáč:

Prezence 6:30 - 7:30 h.
z Začátek soutěže 8:00 h.
z Startovné 100 korun
z

Muži pokos 10x10m (1 ar)

Ženy a děti do 15 let 10x5m
Motorová kosa versus kosa!?

Přihlášky nejpozději do 31.5.2015
pepik.jehlicka@seznam.cz nebo na 736 753 702
S přihlášením si můžete objednat i ubytování.

El. předplatné
na publeru

PODPORUJEME
REGIONÁLNÍ
POTRAVINY

Budou vyhodnoceni i nejlepší sekáči nad 60 let

Další a šetrnější možností napuštění bazénů je nechat si
vodu dopravit cisternou. Dovoz pitné vody cisternou
možno objednat ve všední dny v době od 6:00 hodin
do 14:00 hodin na telefonu 606 493 594,
kde si dohodnete přesný termín a čas.

Na dalším programu se se sekáči
domluvíme na místě.

Najdou-li se zájemci.

Platba se provádí na základě objednávky, potvrzeného
montážního listu a zaslané faktury.

Lidová muzika a zpěvy - Sbor z hor Rokytnice v Orlických horách
Sportovní klub
Wiyrhánea

Hlavní sponzor

Farma Staněk
Bartošovice

Litografie
a tisk

Rokytnice v Orlických horách
RYCHNOVSKÝ

Užívejte si svůj volný čas.
Starosti s vyřízením STK a měřením emisí
vyřešíme za vás.
Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační
značku kvůli platnosti technické kontroly? Pokud se již
blíží, naši technici se o vše postarají. Odstraní případné
nedostatky včetně takových detailů, jako je prošlá
autolékárnička. Další 2 roky tak můžete jezdit opět
bez starostí.
Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!
ŠKODA Infolinka 800 600 000
nebo www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280
www.matrix-as.cz

TECHNICKOU
KONTROLU
VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

