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z  o b s a h u  č í s l a  —

Dobrý den, pane starosto, chtěl jsem se zeptat na nebezpeč-
né umístění kontejnerů na tříděný odpad u Jordánku. Velmi 
značně zamezují ve výhledu při vyjíždění od prodejny i pneu-
servisu. Bude se tato situace, kterou i vy znáte, řešit?
 (podepsán Novák L.)
Na Vaši otázku odpovídám, že se tato kauza řešila již několikrát, ale po-

každé jsme narazili na nesouhlas občanů s přemístěním na jiné stano-

viště. Také jsme chtěli, aby nebyly kontejnery přesunuty příliš daleko 

od současného stanoviště, neboť jsme velmi rádi, že si občané v našem 

městě zvykli třídit odpad. Důkazem toho je každoroční nárůst objemu 

vytříděného odpadu.

 V nejbližší době bude stanoviště kontejnerů přesunuto do míst, kde je 

dnes středotlaká regulace plynu – nejspíš vedle garáží naproti trafostani-

ci u Jordánku. Čekáme pouze na vyjádření příslušných správců sítí. Toto 

stání bude samozřejmě upraveno tak, aby vzhledově nenarušovalo okolí.

Proč jste víc nebojoval proti zrušení trati Dobruška–Opoč-
no? Myslíte, že není potřeba? Autobusy a nákladní doprava 
všechno nenahradí, nemyslíte?
 (podepsán dnes občan Dobrušky, bývalý Opočeňák)
V prvé řadě musím říci, že je mi líto, jak dopadla trať mezi Opočnem 

a Dobruškou, kde dnes už jezdí pouze jeden spoj denně. Nám už bylo 

(Opočnu a Dobrušce) ze strany Královéhradeckého kraje sděleno pou-

ze rozhodnutí o omezení vlakového spojení, jak je bohužel v poslední 

době na krajském úřadě zvykem. Zcela otevřeně však musím přiznat, 

že pokud budou skutečně vlakové spoje nahrazeny autobusovou dopra-

vou v plné výši, bude to pro občany Opočna jednoznačný přínos. Vzdá-

lenost vlakového nádraží od centra města je značná a rozšíření auto-

busové dopravy ušetří našim občanům mnoho kroků. Co se týká ná-

kladní dopravy, přiznám se, že nemám představu o vytíženosti zmíněné 

trati pro tento účel.

Proč se ještě nestaví v Zámecké ulici a na Trčkově náměstí? 
Mělo se už začít loni, ne? (podepsán(a) J. J.)
Stavba by měla být zahájena v měsíci květnu tohoto roku. V těchto dnech 

fi nišuje jednání o konečném znění smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, 

kterým je společnost Chládek a Tintěra Pardubice. Bohužel se nám vše 

pozdrželo odvoláním jednoho z uchazečů (v říjnu 2009) k úřadu pro Hos-

podářskou soutěž. Věřím, že nyní již bude vše probíhat dle schváleného 

harmonogramu a v příštím roce se budeme těšit z krásně zrekonstruova-

né historické části Zámecké ulice a Trčkova náměstí, které si tuto opravu 

jistě již zaslouží. Štěpán Jelínek, starosta

Duch Járy Cimrmana zavítal opět do Opočna

Jednoaktovou hru (s přestávkou 15 minut) ZÁSKOK přinesli 
do Kodymova národního domu v Opočně studenti dobruš-
ského gymnázia. Ve středu 21. dubna večer je přivítal „vypro-
daný“ sál. Jak jinak.

O výsledek jsem se nebál, protože jsem měl v paměti (a to je 
malý zázrak) vystoupení jiných studentů gymnázia z před 
dvaceti lety, kteří uvedli v zámeckém letohrádku hru stejného 
autorského tria: Cimrman, Smoljak/Svěrák – DOBYTÍ SE-
VERNÍHO PÓLU Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909. 
Reakce publika byly natolik nadšené, spontánní (a včasné), 
že by z toho pánové Svěrák a Smoljak měli radost. Vím, že 
i v Divadle Járy Cimrmana tu a tam vyskočí otázka: Jak ještě 
dlouho? Od premiéry Aktu přeci jen uplynulo několik desítek 
let (čtyři a něco) a čas se nezastavil. Ještě štěstí, že duch Járy 
Cimrmana se počítá v měrách nadpozemských, a tam něja-
kých čtyřicet let a něco, není žádný čas. A protože DJC nabízí 
všech patnáct her, máme srovnání. Autoři nejsou na ústupu. 
Jsou stále svěží (i když třeba po ránu pohled do zrcadla se jim 
snaží namluvit něco jiného), jsou dokladem vítězství ducha 
nad hmotou (schránkou). Vím, že se jeden čas zabývali tím, 
zdali by své tváře neměli překrýt make upem – na ksicht by 
nanesli obličej (myslím, že s tím nápadem přišel pan arch. 
Weigel: Kdo se má na ty naše zbrázděné ksichty dívat?), ale 
jednomyslně to odmítli. Uznání se nedočkal ani návrh prodá-
vat vstupenky až od 15. řady. Ale abych se vrátil.
 (dokončení na straně 3)
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Miřte na Jelínka – aktuální téma: 
CYKLOSTEZKY

SMS dotazy: 720 100 618 – dotazy e-mail: starosta@mu.opocno.cz
                                         uzávěrka: 18. 5. 2010
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i n f o r m a c e  z  r a d y  —

Informace z jednání rady města
 ze dne 12. 4. 2010 a 26. 4. 2010

 – Informační centrum – servis informačního centra v Opo-
čně zajišťuje o. s. Abakus. Novou vedoucí IC se stala paní 
Rabenseifnerová, která zajišťuje provoz spolu s kolegyní 
Ing. Petrovou a panem Sýkorou.
 – Podatelna městského úřadu – rada města rozhodla o pře-
místění podatelny a pokladny do přízemí budovy městského 
úřadu do prostor informačního centra.
 – Mateřská škola – rada odsouhlasila uzavření Mateřské školy 
v Opočně v období letních prázdnin a to od 19. 7. do 20. 8. 
2010.
 – Místní poplatky ze vstupného – rada schválila přípravu 
obecně závazné vyhlášky, která bude řešit výši poplatku ze 
vstupného na sportovní a kulturní akce pořádané na území 
města Opočna.
 – Výlep plakátů a hlášení městského rozhlasu – příjem obojí-
ho bude zajišťovat do budoucna informační centrum.

Vyhlášení nové volby přísedících
Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou

Na výkonu soudnictví se podílí vedle soudců z povolání 
též přísedící z řad občanů. U okresního soudu zasedají 
v senátech trestních, v nichž se rozhoduje o závažných 
trestných činech a dále se podílejí na rozhodování v se-
nátních věcech občanskoprávních. V současné době se 
okresní soud potýká s nedostatečným počtem přísedících 
(okresnímu soudu chybí nejméně 10 přísedících), kteří 
jsou schopni pravidelně docházet k soudním jednáním.
 Proto vyzýváme zájemce z řad občanů, kteří by měli 
zájem o funkci přísedícího okresního soudu, aby se při-
hlásili na podatelně Městského úřadu Opočno, telefo-
nicky na tel.: 494 668 331, nebo na e-mail:
 info@mu.opocno.cz

S B Ě R  Ž E L E Z N É H O  Š R O T U

Ve dnech 15.–18. 5. 2010 bude proveden na obvyklých mís-
tech sběr železného šrotu.

Žádáme občany, aby shromažďovali pouze kovový odpad.

z p r á v i � k a  z  m a t e � i n k y

Dne 14. 4. 2010 proběhl v naší mateřince zápis dětí do MŠ 
na nový školní rok 2010–2011. K zápisu přišlo 52 dětí ne-
jen z Opočna, ale i nedalekých obcí. Z kapacitních důvodů 
bohužel nemůžeme vyhovět všem zájemcům o umístění 
v mateřské škole. Z tohoto důvodu byla vypracována krité-
ria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a projedná-
na s Radou města Opočna dne 26. 4. 2010.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání podle 
těchto kritérií:
 – Trvalý pobyt dítěte na území obce.
 – Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srp-
na následujícího kalendářního roku.
 – V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
 – Dosažení plných 3 let do začátku nového školního roku.
 Bc. Hana Kubalová, ředitelka MŠ

I N F O R M A C E  O  T A L E N T O V Ý C H 
Z K O U Š K Á C H  D O  Z Á K L A D N Í 

U M Ě L E C K É  Š K O L Y  V  O P O Č N Ě

Talentové zkoušky do oboru hudebního, tanečního a výtvar-
ného proběhnou ve středu 26. 5. 2010 od 13.30 do 16 hodin 
v budově ZUŠ.
 Během přijímacích zkoušek občas vznikají delší čekací do-
by, kterým nelze zabránit. Proto prosíme rodiče, aby pro své 
děti vzali cokoliv na případné zabavení (knihu, časopis apod.).
Případné dotazy: tel. 494 668 201, reditelka@zusopocno.cz

k n i ž n í  n o v i n k y  —

Oddělení pro dospělé
 – Autoškola 2010
 – Česká republika
 Ottova obrazová encyklopedie.
 – Ivan Klíma: Moje šílené století
 Paměti.
 – Freya North: Tajnosti
 Román.
 – Waris Dirie: Květ pouště
 Podivuhodné putování somálské kočovnice.
 – Francis Lee: Mrtví koně
 Detektivka.
 – Don Miguel Ruiz: Pátá dohoda
 Praktický průvodce cestou sebeovládání.
 – Roman Streichsbier: Martina Sáblíková
 Zázrak na bruslích.
 – Simona a Roman Sztulovi:
 Jak jsem dojel až na Nordkapp
 Netradiční cestopis.

Oddělení pro děti
 – Romana Suchá: 
 Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky
 – Carola von Kessel: Čarodějky a tajemný přízrak
 Příběh ze života dětí.
 – Thomas Brezina: Neviditelná bestie
 Dobrodružný příběh.
 – Sue Limb: Dívka, 15, milá, ale praštěná
 Dívčí román.
 – Richard Knaak: Den draka
 Fantasy román.
 – 5000 zajímavostí o světě kolem nás

Kompletní přehled nových knih naleznete na stránkách 
knihovny www.opocno.cz/knihovna, ikona On-line katalog, 
dole v nabídce Seznamy a novinky.

Květnové akce v knihovně
na dětském oddělení

Testík na téma: Květen – vše kolem kvete – a poznáš co? Soutěž 
pro děti 7–14 let zaměřená na poznávání kvetoucích rostlin.
Tvořivá dílna: Vyrob si větrníček! Pro všechny děti bez ome-
zení věku.
Akce probíhají po celý měsíc květen ve výpůjčních hodi-
nách dětského oddělení. Všechny srdečně zvu k návštěvě 
knihovny! Radka Mecnerová
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jen z Dobrušky a Opočna, ale i z dalšího širokého okolí. Kaž-
dou vydanou částku pečlivě zvažujeme, nechceme zklamat 
důvěru lidí, kteří nás při dobročinných akcích podporují. 
O každém příjmu a výdaji vedeme samozřejmě evidenci“, u-
bezpečuje Jana Poláčková z dobrušské charity.
 Studentům se u nás líbilo, za vše velmi děkují, jejich po-
slední slova byla – snad zase někdy v Opočně na viděnou. 
A naše – těšíme se. Za letopiseckou komisi DM

T Ě L O C V I Č N Á  J E D N O T A  S O K O L 
O P O Č N O  S E  P Ř E D S T A V U J E

 Vážení spoluobčané, příznivci cvičení a sportu, sokolové, jak 
jsme vás na tomto místě již informovali, TJ Sokol Opočno od 
letošního března pokračuje ve své činnosti pod vedením nové-
ho výboru. Mandát na tříleté funkční období jsme získali svým 
koncepčním dokumentem, kde jsme si jako jeden ze základních 
cílů vytyčili organizovat cvičební a sportovní činnosti tak, aby 
je mohli pěstovat všichni ti, kteří o ně projeví zájem. Nejde nám 
ani tak o dosahování rekordů a mistrovských titulů – zaměřuje-
me se především na aktivní vyplnění volného času, na upevňová-
ní zdraví či na zlepšení tělesné i duševní výkonnosti. Pozornost 
věnujeme zabezpečení činnosti stávajících cvičebních a spor-
tovních oddílů i v období přetrvávající hospodářské krize, jsme 
však odhodláni hledat organizační a ekonomické možnosti k za-
pojení dalších zájemců do našich činností a v případě vašeho 
zájmu i k obohacení spektra našich aktivit včetně případného 
rozšíření počtu oddílů.
 V současné době v oblasti všestrannosti organizujeme cviče-
ní žen s různě zaměřovanou tematikou, cvičení žactva, rodičů 
s dětmi v klubu Batole. Odvážnějším mužům umožňujeme po-
sílení svalů kondiční kulturistikou, ženám zase tvarovat posta-
vu při posilovacích cvičeních. Část našich členů zlepšuje těles-
né, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosahuje harmonie jó-
gou. Příznivci sportovních odvětví (zatím převážně z řad mužů) 
pravidelně trénují malou kopanou, nohejbal a stolní tenis a své 
výsledky zhodnocují i na turnajích. Oddíl volejbalu ve svých 
dvou skupinách sdružuje muže i ženy všech věkových kategorií, 
kteří se vedle pravidelných tréninků rovněž účastní i neregistro-
vaných soutěží a turnajů v okolí. V případě zájmu můžeme znovu 
aktivizovat náš oddíl cyklistiky.
 V oblasti vnějších vztahů chceme udržovat a rozvíjet dobré vzá-
jemné vztahy a styky s tradičními spolupracujícími organizace-
mi z nejbližšího okolí, zejména městem Opočnem, Základní ško-
lou Opočno, koupalištěm Broumar, Sportovním klubem HC, TJ 
Spartak i s dalšími sportovními a zájmovými organizacemi.
 V celém dalším období bychom vás rádi tímto způsobem pra-
videlně informovali jak o nabízených možnostech, tak i o našich 
aktivitách a dosažených úspěších. Budeme trvale aktualizovat 
námi publikované informace na webových stránkách Opočna 
v menu Spolky a sdružení pod nabídkou TJ Sokol. Některé bližší 
údaje můžete již dnes získat i na naší veřejné vývěsce v dolním 
konci náměstí.
 Důraz klademe současně i na získávání odpovídajících infor-
mací o aktuálních potřebách vás, veřejnosti – především občanů 
našeho města. Upřímnou radost nám však přinesou zejména vaše 
přímé podněty, názory a připomínky. Můžete nás kdykoliv oslovit 
při osobních setkáních, e-mailem na adresu tjsokol@opocno.cz 
nebo písemně na adresu Tělocvičná jednota Sokol Opočno, Kup-
kovo náměstí 134, 517 73 Opočno. Závěrem si vám dovoluji na-
bídnout spolupráci s naší jednotou či přímo členství v ní.
 Václav Světlík, starosta TJ Sokol Opočno

Duch Járy Cimrmana zavítal opět do Opočna
 (dokončení ze strany 1)

Studenti dokázali, že nadšení, hravost, ale i odpovědné snaže-
ní dokáží přinést vlídnou, smíchu a pohody plnou atmosféru, 
vědomí, že na světě je krásně, jenom si musíme umět vybrat 
společnost. Štěstí má ten, kdo je schopen přijmout společ-
nost C,S/S – porozumět jejich výzvě: Pojďte si hrát s námi.
 A kdo naplnil měrou vrchovatou slibované z titulní strán-
ky programu: „Dílo je to zábavné a dobře to dopadne!“? Stu-
denti a studentky: Jan Remeš, Václav Mach, Martin Kyselý, 
Barbora Řeháková, Filip Kroa, Lucie Svitáková, Michal Kva-
pil a tým spolupracovníků a řada dalších lidí, bez kterých by 
nemohli hru v její současné podobě nikdy hrát (jak pozname-
nal v poděkování režisér Jan Remeš).
 Než začnu volat Bravo!, musím se ještě trochu zastavit. 
Když jsem nadepisoval svůj příspěvek, měl jsem na mysli 
nejen seminář a hru, ale do třetice všeho dobrého, ba výbor-
ného, i výstavu, která byla právě v duchu JC. Autorkou byla 
paní D. Marková. Kdo měl čas si výstavu pečlivě prohléd-
nout, musel žasnout nad nápadem a jeho realizací. Je až neu-
věřitelné, co dokázala paní Marková shromáždit, napsat a in-
stalovat v předsálí KND. Vše prodchnuto cimrmanovským 
duchem, jemným inteligentním humorem. Dovolte ukázku. 
Výstavku tvořila snůška předmětů, nad kterými si kladete o-
tázku, zdali je to ještě veteš a nebo už starožitnost. Ne! Je to 
zkrátka památka zcela určité doby. Autorka si začíná hrát: 
Je to Cimrmanův hmoždíř? A nabízí možnost: Na stěnách 
hmoždíře jsme objevili střelný prach. Od M. Čepelky víme 
o napojení Cimrmana na F. Kupku. Kupka se osobně znal 
s později popraveným katalánským vůdcem anarchistů Fer-
rerou. Byl Cimrman anarchistou? Pak mu hmoždíř mohl pa-
třit. Atp. Stopy JC lze hledat i v historii opočenských ochot-
níků (viz panely výstavy). Co když . . . ? Je škoda, že nemáme 
v Opočně místo, kde by mohla výstavka alespoň několik dní 
chráněna před nenechavci pobýt.
 Citát z programu: „ . . .  publikum reagovalo nadšeně. Po 
tomto prvním odehraném vystoupení nám přišlo líto nevyu-
žít hodiny strávené na zkouškách.“ I mně je líto nevyužít . . . 
Snad by se to dalo napravit na podzim, až do Opočna dora-
zí ČESKÉ NEBE v podání Divadla Járy Cimrmana z Prahy. 
Jsem si jist, že výstavka, bude-li do té doby někde uchována, 
dojde ocenění a uznání i pánů Svěráka, Čepelky . . .
 Bravo studenti a jejich přátelé! Bravo paní Marková! Bra-
vo publikum! Ivo Kašpar

Z Á S K O K  J E Š T Ě  J E D N O U

Ve středu 21. 4. sehráli v našem KND studenti dobrušské-
ho gymnázia Cimrmanovu divadelní hru Záskok. Důvodem 
velké návštěvnosti určitě nebyl pouze věhlas světoznámého 
autora, ale i pověstné výkony studentského spolku. Pokud 
pomohla i výstava letopisecké komise, jsme rádi.
 Vzhledem k tomu, že se jednalo o dobročinnou akci, po-
skytlo město studentům zdarma pronájem KND. Na dobrovol-
ném vstupném bylo vybráno 5 323 Kč, studenti si z této část-
ky pokryli pouze nutný výdaj – dopravu při stěhování kulis.
Všechny ostatní peníze byly předány dobrušské farní charitě, 
kterou mnozí z vás znají z tříkrálových sbírek. „Jsem velmi 
ráda, že se všichni společně snažíme pomoci tam, kde je po-
třeba. Iniciativu studentů velmi vítáme, mládí dokáže vždy 
překvapit a potěšit. Peníze z naší charity pomáhají lidem ne-
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 Období od šesti do deseti let věku dítěte označujeme za období 

mladšího školního věku. Je to doba, kdy naše děti rostou relativně po-

malu. Potřebný příjem energie v této věkové kategorii hodně závisí na 

pohybové aktivitě dítěte. Aktivní děti potřebují dostatek energie, ale 

v případě nízké pohybové aktivity by rodiče neměli podceňovat možné 

základy budoucí obezity.

 Pro školáka je ideální složení jídelníčku dobře vyvážená snídaně, 

oběd, večeře a dvě (v případě potřeby tři) malé svačiny během dne. 

Nezapomínáme na pět porcí ovoce a zeleniny a dodržování pitného 

režimu dítěte.

Snídaně

 – pro děti by se měla stát samozřejmostí, neměly by se učit ji vynechávat, 

má probíhat v klidu a měl by na ni být vymezen dostatek času, dbáme na 

pestrost a rozmanitost, měla by tvořit 20–25 % celkového denního příjmu 

energie, ve zdravé snídani nemá chybět vláknina – cereálie, mléčná slož-

ka, ovoce a tekutiny

 – vynechání snídaně může vést ke snížení hladiny cukru v organismu, 

která má za následek snížení pozornosti a horší školní výsledky přede-

vším v prvních hodinách výuky

Dopolední svačina

 – vhodné jsou celozrnné tyčky, jogurt, ovoce a zelenina (i ve formě salá-

tů)  – nezapomínejme na pitný režim

Oběd

 – nejlepší příležitostí pro vyváženou stravu

 – většina dětí se v týdnu stravuje ve školní jídelně, je dobré sledovat jídelní 

lístek (skladba jídelního lístku musí splňovat výživové normy platné pro 

školní stravování  tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj žáků)

 – nezbytnou součástí oběda by mělo být ovoce případně zelenina, a to 

buď jako součást pokrmu nebo formou oblohy, salátu, ovoce

Odpolední svačina

 – složení závisí na aktivitě dítěte, např. u sportovce se k odpolední svačině 

skvěle hodí banán, který dodá dětem dostatek energie a doplní minerály, 

můžeme kombinovat i různé ovocné saláty

Večeře

 – příležitost ke společnému setkání, ale také ke společnému zdravému 

stravování, kdy jdou rodiče svým dětem příkladem

 – u zaměstnaných rodičů bývá na večeři málo času, vše mohou vyřešit 

rychlé těstoviny a zeleninový salát v různých variacích

 – pokud s přípravou večeře pomáhá dítě a má i možnost vybrat některé 

ingredience pokrmů, je to opět dobrá příležitost jej naučit další důležité 

věci o výživě. Mgr. Věra Šmídová

Pozdravy ze „Starého Opočna“ – soutěž,
tentokrát s pozvánkou na promítání!

Děkujeme za správné odpovědi. Ulice Rudé armády je dnešní 
Dobrušská ulice, stejný název najdeme i na mapě z roku 1900. 
Touto ulicí přijela v roce 1945 Rudá armáda.
 Díky mnoha dárcům má letopisecká komise ve svém archivu 
velké množství fotografi í z květnových dnů v Opočně, kdy tudy 
odjížděli Němci, po nich přijížděli tehdejší osvoboditelé. Ti dora-
zili 10. 5. 1945, letopisecká komise má zdokumentovánu téměř 
hodinu po hodině. Promítání, které pro vás připravujeme, bude 
přesně o 65 let později – 10. 5. 2010. Fotografi e stojí za to, málo-
které město se může pochlubit tak bohatou dokumentací týkající 
se ukončení války.

Přijměte naše pozvání na promítání 
archivních fotografi í z květnových dnů roku 1945 

bude v KND v pondělí 10. 5. od 18 hodin.

A dnešní soutěžní otázka? Opočno se vždy vyznačovalo velkým 
počtem nejrůznějších napájecích zařízení, tj. hospod, hospůdek či 
restaurací nejrůznějších jmen. Jedna z nich nesla poetický název 
U Zeleného stromu. Otázka zní – kde hostinec U Zeleného stro-
mu stával? Na vaše odpovědi se těšíme nejpozději do uzávěrky 
příštího čísla novin, která bude 18. 5. 2010. Odpovědi můžete po-
sílat emailem na adresu opocenskenoviny@mu.opocno.cz, sms-
kou na číslo 602 301 808 nebo předat osobně na podatelně MěÚ.
 Za redakci David Světlík, za LK Dana Marková

P R O G R A M  „ O V O C E  D O  Š K O L “ 

T A K É  U  N Á S  V E  Š K O L E

–  Z D R A V Á  V Ý Ž I V A  –

Zdravá výživa, dostatek pohybu a pohybové aktivity jsou nepostradatel-

nou součástí harmonického rozvoje dětí v oblasti zdravého životního 

stylu.

 Co je zdravá výživa? Je to výživa, která nám zajistí pravidelný a dosta-

tečný přísun energie a všech dalších živin, které jsou důležité pro zdravý 

růst a vývoj organizmu a následně pro udržení jeho dobré kondice po ce-

lý život. To vše zajistí strava, která je přiměřená, pestrá a pravidelná a zá-

roveň připravená podle všech hygienických zásad a pravidel.

 Malí školáci překypují touhou vědět, získávat nové zkušenosti, zdoko-

nalovat své schopnosti, pochopit nové věci a děje. Mají za sebou pozná-

vací období a jsou citlivější, vnímavější a pozorně sledují, co rodiče říkají 

a dělají. Učí se od nich, jelikož jsou pro ně uznávanou autoritou, vzorem 

a snaží se jejich chování napodobovat. Zdravý životní styl a správné stra-

vovací návyky by tak měla dodržovat celá rodina, aby školák měl dobrý 

příklad ve svém nejbližším okolí. Může se zapojit do přípravy jídel a mít 

tak pocit, že si sám vybírá, co bude jíst.

fo
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KKupujte pytlované krmné sm si  
                   pro nosnice p ímo od výrobce !! 

NOVÉ CENY OD 13. 4. 2010  
složení dle deklarace jakostních znak  garantujeme 

balení -  50 kg - 350K  v . DPH
balení -  25 kg  - 185K   v . DPH 

ZEAS Podorlicko a.s.Trnov 
Tel : 494 662 118  nebo 737 823 444 

 
 Prodej  na st edisku:            Prodejní doba:  
 v Trnov  - proti                      úterý, st eda, tvrtek  
 fotbalovému h išti                8 - 11.30, 12.30 -15

inzerce
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kterým oslavil poutní místo v klínu Orlických hor. Složil hud-
bu, která vás místy dojme a místy zase až vyráží dech. Hudbu, 
kterou umí napsat jen opočenský rodák, Mistr Luboš Sluka.
 Jsem rád, že jsem to dopoledne v katedrále mohl být, i v za-
stoupení jeho přátel ze sdružení Rodného kraje Františka 
Kupky z jeho rodného Opočna. Josef Ježek

V S T U P T E  D O  Ř Í Š E  S K Ř Í T K Ů

Zveme vás na procházku po místech spjatých s osudy hrdinů 
knížky „Pohádky ze zámeckého parku“ – Klíčka, Pomněnky 
a jejich přátel.
 Abyste při své „pohádkové cestě“ lépe poznali tajuplná 
zákoutí se stromy, pařezy, kameny a skalními stěnami, kde 
všichni lesní skřítkové žijí, máme pro vás v Informačním cen-
tru na Kupkově náměstí v Opočně připravenu k zakoupení 
nejen zmíněnou pohádkovou knížku – „Pohádky ze zámec-
kého parku“, omalovánky na stejné téma, ale od 15. května 
také pexeso. V něm naleznete vycházkovou trasu s pravidly 
soutěže. Stačí vám v těchto dnech projít celou soutěžní tra-
su, zodpovědět všetečné otázky autorky knížky, vyplnit řád-
ně soutěžní kupon a vložit ho do schránky označené logem 

„Vstupte s námi do Říše skřítků“. Pro více informací navštivte: 
www.rkfk.cz/skritci
Soutěž probíhá od 15. května do 30. září 2010
 Občanské sdružení ABAKUS

Odkaz předků – setkání s vůní historie
sobota 15. 5. 2010 od 10 hodin u Mariánského kostelíka

Na sobotu 15. května vás občanské sdružení ABAKUS a Kris-
tina Colloredo–Mannsfeldová s partnery (Děkanským úřa-
dem v Opočně, Řádem kapucínů v Praze a městem Opočnem) 
zvou na  setkání u příležitosti výročí 200 let vysvěcení rodové 
hrobky Colloredo–Mannsfeldů. Při této příležitosti budete 
mít možnost do jinak nepřístupných prostor nahlédnout!
 Požehnání místa posledního odpočinku příslušníků rodu 
Colloredo–Mannsfeldů provede P. Vincent Zonták. Slavnost-
ní události se zúčastní i bratři z Řádu kapucínů. 
 Zazní hudba 19. století v podání Dobrušského žesťového sdru-
žení. Na varhany zahraje JUDr. Jiří Fuks ml. Trio sonate e-moll 
od Johanna Adolfa Hasse zazní v podání Pavla a Marie Kováříč-
kových – housle a Hany Hauckové housle – violoncello.
 Uvidíte ukázku středověké iluminace knih restaurátorky Mar-
cely Rakové a budete si moci poslechnout vyprávění Tomáše Fá-
bery o historii spjaté s církevními památkami v Opočně. DŠ

P O Z V Á N Í  N A  A B S O LV E N TS K Ý
K O N C E R T  D O  Z Á M E C K É  O B R A Z Á R N Y

Někteří žáci opouští umělecké školy během studia, jiní vy-
trvají. Těch vytrvalců nebývá mnoho, ale jsou, a pro každou 
školu jsou důležití. Dokazují, že studium hudby má smysl 
a žáky může obohatit pro celý život.
 Letos se nám sešlo absolventů hned několik, jejich samo-
statný koncert jsme připravili na čtvrtek 20. 5. od 19 hodin.
 Přijměte naše pozvání do zámecké obrazárny, kde se ab-
solventský koncert konal naposledy před více než deseti lety. 
Přijměte naše pozvání na koncert, na němž zazní mnohé 
skladby, které kladou na hráče skutečně vysoké nároky, usly-
šíte je v podání sólistů i souborů naší školy. ZUŠ Opočno

z á m e c k ý  p o h á r  � � � �
P O Z V Á N K A  N A  R Y B Á Ř S K É  Z Á V O D Y

Ve dnech 8. a 9. 5. 2010 se ko-
ná již čtvrtý ročník rybářských 
závodů v rybnících v maleb-
ném prostředí zámeckého par-
ku v Opočně. Na místě bude při-
praveno vynikající občerstvení, 

závodníci se postarají o zajímavou podívanou, revír je bohatě 
zarybněn, možný je úlovek sumce – albína, zlatého kapra, kap-
rů i více než pětikilových a mnoha dalších . . .

P R O G R A M :
sobota 8. 5. 2010

Závody dospělých:
 7.00–9.30 první poločas
 9.30–10.30 přestávka
 10.30–13.00 druhý poločas
 13.30–14.30 vyhlášení výsledků

neděle 9. 5. 2010
Závody dětí:

 8.00–10.00 první poločas
 10.00–11.00 přestávka
 11.00–13.00 druhý poločas
 13.30–14.30 vyhlášení výsledků

Informace, propozice: www.mo-opocno.cz, zdevas@seznam.cz, 
tel.: 737 384 765 – Zdeněk Vašíček, 603 505 206 – Jiří Kosař. 
Jménem všech pořadatelů Vás co nejsrdečněji zve Zdeněk Vaší-
ček, ředitel závodů, hospodář MO ČRS Opočno.

M I S T R  L U B O Š  S L U K A
—  M I S S A  N E R A T O V E N S I S  —

Je neděle 18. dubna, krátce po 9. hodině ranní. Na III. nádvoří 
Pražského hradu se shromažďují účastníci nedělní dopolední 
mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jejich řady ten-
tokrát rozmnožuje početná skupina návštěvníků, která má 
zvláštního společného jmenovatele. Jsou to lidé, kteří mají 
rádi hudbu a kteří mají rádi Luboše Sluku. Ti všichni sem při-
šli za jediným cílem. Být přítomni slavnostnímu premiérové-
mu uvedení nového hudebního díla skladatele Luboše Sluky, 
kterým je Missa Neratovensis – neratovská mše.
 Bohoslužba začíná a z kůru se v podání sólistů a sboru ka-
tedrály linou první tóny Kyrie. My všichni, kteří jsme v tuto 
chvíli přítomni, jsme postupně vtahováni do velebných tónů 
hudby, kterou opočenský rodák věnoval pozapomenutému 
poutnímu místu na česko-polské hranici, které v posledních 
dvaceti letech prožívá zázrak vzkříšení, a to díky komunitě, 
která si toto místo zvolila za svůj domov. Zachráněný kostel 
Panny Marie Nanebevzaté je jedním z nejmarkantnějších pří-
kladů jejich snahy. Myslím, že početná skupinka neratov-
ských, kteří byli také této slavnostní chvíle přítomni, měla 
svůj zážitek ještě umocněnější svým osobním prožitkem.
 Dvě řady přede mnou v kostelní lavici sedí drobný starý 
muž, o kterého jsme se všichni, kdo ho známe a máme rádi, 
v minulých měsících báli, když ho postihla zákeřná choroba. 
Ve chvíli, kdy nasloucháme krásným tónům Sanctus, si uvě-
domujeme, že tohle je vyznání člověka, který se se svou ne-
mocí vypořádal a snad jako dík za své uzdravení napsal opus, 
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 v y b r a n é  a k c e  v  o k o l í

 SEMECHNICE, sobota 8. května od 14 hodin
 — POCHOD KOLEM SEMECHNIC
 Trasy pro začátečníky i pokročilé. Od 19 hodin diskotéka.
 
 MOKRÉ – budova obchodu, sobota 8. května od 19 hodin
 — POZOROVÁNÍ HVĚZD V MOKRÉM
 Knihovna U Mokřinky Mokré a Hvězdárna barona
 Artura Krause Pardubice Vás zve na pozorování hvězd
 spojené s přednáškou „Za zatměním Slunce do Číny
 a Tibetu“.

 LETNÍ PARKET VÝRAVA, sobota 15. května od 13 hodin
 — VÝRAVA FEST
 Alkehol, Komunální odpad, Debustrol, Debill Heads,
 Doga, Morčata na útěku . . .  Předprodej v IC Opočno.

 DOBRUŠKA, úterý 18. května
 — DOBRUŠKA – MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
 Po celý den vstup do všech expozic muzea zdarma.

d a l š í  p � e d p r o d e j e  v  i c

 ŽAMBERK, 3.–5. června 2010
 — HUDEBNÍ FESTIVAL JAMROCK

 LETNÍ PARKET VÝRAVA, 11. května 2010
 — SMOKIE, TURBO

Informační centrum zajišťuje také předprodej vstupenek agentu-
ry TicketArt (www.ticketart.cz). Ty si můžete buď přímo zakoupit
v IC nebo rezervovat přes internet z domova a v IC vyzvednout.

k a l e n d á ř  a k c í  —

květen 2010

 pátek 7. května od 18 hodin na Kupkově
 — PIETNÍ VZPOMÍNKA K 65. VÝROČÍ
 OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
 OD NACISTICKÉ OKUPACE

 pátek 7. května 2010 od 18 hodin v KND
 — ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
 TANEČNÍHO OBORU ZUŠ

 sobota 8. května od 5.45 hodin v údolí zámeckého parku
 — 4. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
 ZÁVODY DOSPĚLÝCH

 neděle 9. května od 7 hodin v údolí zámeckého parku
 — 4. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
 ZÁVODY DĚTÍ

 pondělí 10. května od 18 hodin v KND
 — PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 K 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
 Promítání archivních fotografi í z květnových dnů
 roku 1945 v Opočně připravila letopisecká komise.

 sobota 15. května od 10 hodin u Mariánského kostelíku
 — ODKAZ PŘEDKŮ
 Setkání u hřbitovního kostela Panny Marie.
 Akce pořádaná u příležitosti 200 let vysvěcení
 hrobky rodu Colloredo–Mannsfeldů.
 Bližší informace na: www.rkfk.cz

 sobota 15. května – čtvrtek 30. září
 — VSTUPTE DO ŘÍŠE SKŘÍTKŮ – ZAHÁJENÍ
 Soutěžní hra pro rodiče s dětmi. Po místech spjatých
 s osudy hrdinů knížky „Pohádky ze zámeckého parku“.
 Více informací v IC Opočno a na: www.rkfk.cz/skritci

 úterý 18. května od 19. 30 hodin v KND
 — BAROCCO SEMPRE GIOVANE
 Slavnostní zahájení sezony Opočno hudební 2010.
 Vstupné 100 Kč. Předprodej od 26. 4. v IC Opočno.

 středa 19. května od 18 hodin v KND
 — JARNÍ AKADEMIE ZŠ OPOČNO
 Vystoupení žáků školy pro veřejnost.

 čtvrtek 20. května od 19 hodin v zámecké obrazárně
 — ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
 Pořádá ZUŠ Opočno.

 úterý 25. května od 19 hodin v zámecké obrazárně
 — KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
 Pořádá ZUŠ Opočno.

 pátek 28. května od 20 hodin na zimním stadionu
 — KATAPULT – RADOSTI ŽIVOTA 2010
 Vstupné 250 Kč. Předprodej v IC Opočno.
 Více na: www.mzrecords.eu

BAROCCO SEMPRE GIOVANE 
Um lecký vedoucí Josef Kre mer 

 

 
 

Václav Vonášek – fagot 
Vít z Mezinárodní sout že Pražského jara 2009 

Jana Vonášková-Nováková – housle 
Program koncertu: 

Pietro Antonio Locatelli (1695–1764) 
Introduzione op. 4 . 4 

I. Allegro, II. Andante, III. Presto 
Antonio Vivaldi (1678–1741)

Koncert e moll pro fagot, smy ce a cembalo RV 484 
I. Allegro pocco, II. Andante, III. Allegro 

Koncert B dur pro fagot, smy ce a cembalo, RV 501 „La Notte“ 
1. Largo. Andante Molto, 2. Presto (I fantasmi), 3. Andante Molto (Il sonno) 

4. Allegro (Sorge l'aurora) 
Georg Friedrich Händel (1685–1759) 

Dopo notte z opery Ariodante (HWV 33) 
********************************************* 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Divertimento D dur KV 136 

I. Allegro, II. Andante, III. Presto 
Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

Koncert . 6 pro housle, fagot, smy ce a cembalo F dur TWV 52 
I. Largo, II. Allegro, III. Grave, IV. Allegro 

Kodym v národní d m v Opo n  
v úterý 18. kv tna 2010 v 19.30 hodin 

www.barocco.cz 



N O V I N K Y  Z  I N F O R M A Č N Í H O 
C E N T R A  V  O P O Č N Ě

 Vážení spoluobčané, se zahájením letní turistické sezony 
rozšiřuje své služby pro občany a turisty také opočenské in-
formační centrum, které můžete navštívit v přízemí budovy 
Městského úřadu na Kupkově náměstí.
 V letošním roce jsme podstatně rozšířili nabídku regionál-
ních knih a publikací, drobných tištěných materiálů a suve-
nýrů. Z naší nabídky vybíráme alespoň některé: Jiří Mach 
 – Příběhy ze starých listin, Jiří Frýzek – Ze světa pověstí, 
Božena Tymichová – Pohádky ze zámeckého parku, Josef 
Tříska – Osobnosti Podorlické literatury.
 Nejmenším návštěvníkům můžeme nabídnout omalován-
ky s motivy Pohádek ze zámeckého parku. Ze suvenýrů si 
nově můžete vybrat poznámkové bloky, zvonečky, lžičky či 
podkovičky s opočenskými motivy.
 Aktuální nabídku informačního centra naleznete v inter-
netovém obchodě Rodného kraje Františka Kupky na adre-
se: shop.rkfk.cz
 Najděte si chvilku a přijďte se k nám podívat. Těšíme se na 
Vaši návštěvu. Od 15. května i o víkendech.
 Za IC Opočno Tereza Rabenseifnerová

Obecní zpravodaje Rychnovska

Knihovna U Mokřinky Mokré připravuje ve spolupráci s In-
formačním centrem v Opočně soutěžní výstavu obecních 
zpravodajů bývalého rychnovského okresu. Chceme prezen-
tovat zpravodaje jednotlivých obcí a poskytnout jejich tvůr-
cům srovnání a inspiraci.
 Záštitu nad akcí převzal Rychnovský deník, který bude ta-
ké porotcem soutěže a umožní vystavení zpravodajů v elek-
tronické podobě na svých stránkách. Uzávěrka sběru zpra-
vodajů je 24. května 2010. Obce je mohou zasílat buď na 
adresu knihovny v Mokrém nebo předávat do Informačního 
centra v Opočně. Zástupci obcí budou o akci informováni 
e-mailem. Veřejnost pak na stránkách Rychnovského deníku.
Dagmar Honsnejmanová, Knihovna U Mokřinky Mokré

N A Š I  Ž Á C I  N A  G A S T R O  H R A D E C  2 0 1 0 

Ve čtvrtek 22. dubna 2010 se konal v Kongresovém centru Aldis v Hrad-

ci Králové V. ročník Mistrovství republiky kuchařů a cukrářů a zároveň 

XV. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění. V letoš-

ním ročníku byl opět dán prostor školám z celé České republiky, na kte-

rých se vyučují gastronomické obory, aby mohly prezentovat um svých 

žáků prostřednictvím živého vystoupení. Střední škola a Základní škola, 

Nové Město nad Metují, pracoviště Opočno mělo na této soutěži také své 

zastoupení. Žáci třetího ročníku oboru vzdělání Kuchař– číšník pro po-

hostinství povzbuzovali svého spolužáka Michala Paulů v umělecké sou-

těži ve vyřezávání ovoce a zeleniny. Soutěžící vytvářeli v časovém limitu 

150 minut květinovou kompozici přímo před zraky návštěvníků. Michal 

byl oceněn za svoji práci bronzovou medailí.

 Vedle již tradiční soutěžní podívané letos čekala na návštěvníky novin-

ka, kterou bylo kuchařské studio na téma: „Ochutnejte soutěžní gastrono-

mii.“ V časových pásmech mohli nejen zhlédnout kuchařské a cukrářské 

umění, ale i ochutnat tříchodové menu z rukou špičkových profesionálů 

České republiky. Program byl doplněn tradičním veletrhem fi rem a přine-

sl návštěvníkům informace a poznání novinek z nabídky fi rem s gastrono-

mickým zaměřením.

Za SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují, pracoviště Opočno Ing. Jiří Mlateček

F O T B A L

m u ž i  a  –  i . b  t � í d a  s k .  b

16. kolo / sobota 10. dubna

 Opočno — Babí 2:1 (0:0)

 B: L. Jelen (z penalty), Přibyl

26. kolo / předehrávka – středa 14. dubna

 Opočno — Předměřice 2:0 (0:0)

 B: Reichl (V. Jelen), Reichl (L. Jelen)

17. kolo / neděle 18. dubna

 Dohalice — Opočno 1:1 (1:0)

 B: Krištof

18. kolo / sobota 24. dubna

 Opočno — Slavia HK 0:3 (0:1)

 Hosté šli štěstí více naproti a přestože nebyli výrazně lepším týmem, 

 dali nám lekci v produktivitě.

m u ž i  b  –  o k r e s n í  p � e b o r  i v.  t � í d y

12. kolo / neděle 11. dubna

 Opočno B — Olešnice 4:1 (2:1)

13. kolo / sobota 17. dubna

 Čermná — Opočno B 0:1 (0:0)

 B: Gábor

22. kolo / středa 21. dubna – předehrávka

 Opočno B — Javornice B 3:1 (2:0)

 B: Šafář, Schejbal, Škrabal 
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KADEŘNICKÝ SALON PAVLA

Dovoluji si vám oznámit, že dne 1. 6. 2010 bude zahájen 
provoz nového Kadeřnického salonu Pavla v Zámecké uli-
ci čp. 256 (bývalé prostory Café Urban) v Opočně.

Ceník služeb:
vodová ondulace 130–150 Kč
S + F (stříhání, foukání styling) 190 Kč

Barvení přeliv, S + F: 
krátké vlasy 370–420 Kč
polodlouhé vlasy 420–460 Kč
dlouhé vlasy 460–550 Kč

Melírování, S + F:
krátké vlasy 420–450 Kč
polodlouhé vlasy 450–490 Kč
dlouhé vlasy 490–550 Kč

Trvalá, S + F: 
krátké vlasy 370–400 Kč
polodlouhé vlasy 400–440 Kč
dlouhé vlasy 440–500 Kč

Společenské účesy (dle náročnosti) 150–300 Kč
Pánské stříhání 60 Kč
Dětské stříhání 40 Kč

Veškeré služby pouze na objednání. 
V případě zájmu volejte na číslo 737 388 495.

S pozdravem Pavla Fillová (Brandejsová)

inzerce



Vydává Město Opočno. Zdarma. E-mail: opocenskenoviny@mu.opocno.cz, tel./fax: 494 668 338. Šéfredaktorka: Mgr. Jana Hrnčířová

Redakční rada: Ing. Markéta Fingrálová, Kateřina Francová, Ing. David Světlík. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chy-

by. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady. 

Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Grafi cká osnova: atelier duplex s. r. o. Grafi cká úprava: Dalibor Štěpán ml. Tisk: Rodomax s. r. o., Nové Město n. Metují.

Rozšiřuje: Česká pošta. Volné výtisky jsou k dostání v IC Opočno, Kupkovo nám. 247. Registrace MK ČR E 11930. Náklad: 1400 výtisků.
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H O K E J B A L

V neděli 25.dubna 2010 byl na zimním stadionu v Opočně zahájen 3. roč-

ník Opočenské hokejbalové ligy (OHBL). Do letošní soutěže se přihlásilo 

celkem 9 mužstev. Základní část se odehraje dvoukolově, každý s každým, 

týmy umístěné po skončení základní části na 1. a 2. místě se utkají v jed-

nom zápase o konečné 1. místo, týmy umístěné po skončení základní čás-

ti na 3. a 4. místě se utkají v jednom zápase o konečné 3. místo.

1. kolo / neděle 25. dubna

 Meteor HK — Dynamo Semechnice 5:5 (0:1, 1:2, 4:2)

 Pohoří — České Meziříčí 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

 Dobříkovec — Trefa Reality 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

 Votroci Vysoké Mýto — Baroni Opočno 0:11 (0:5, 0:3, 0:3)

 Volno mělo v 1. kole mužstvo HBT Demons

 Další informace získáte na www.hokej.opocno.cz

ZMĚNA VE VEDENÍ HOKEJOVÉHO KLUBU

Dne 10. března 2010 oznámil pan Gustav Gábor, že k tomuto dni rezig-

nuje na funkci předsedy klubu a zároveň i člena výkonného výboru Spor-

tovního klubu HC Opočno.

Současně ukončila svoji činnost ve funkci organizačního pracovníka 

paní Jana Řeháková. Dne 25. března 2010 proběhla schůze VV SK HC 

Opočno, na které byl jmenován novým členem výkonného výboru Ing. To-

máš Pavlík, který byl následně členy výboru zvolen novým předsedou SK 

HC Opočno. Místopředsedou klubu zůstává nadále Mgr. Dušan Felcman, 

který současně zastává funkci vedoucího zimního stadionu. Funkci orga-

nizačního pracovníka převzal člen výkonného výboru pan Daniel Trubač.

 Zpracoval Miloš Kopecký

14. kolo / neděle 25. dubna

 Opočno B — Křovice 3:0 (1:0)

 B: Škrabal, Musil, Březovský

p � í p r a v k a  s ta r š í  –  f i n á l o v á  s k .  k p

V sobotu 17. dubna zajížděli naši nejmladší fotbalisté k prvnímu mis-

trovskému turnaji fi nálové skupiny do Nového Města nad Metují.

1. kolo / 17. dubna – Nové Město

 Opočno — Nové Město n. Met. 0:6 (0:2)

 Opočno — Hradec Králové 1:3 (0:1)

 B: Rada 

 Opočno — Chlumec n. Cidl. 2:2 (1:0)

 B: Šedivý, Šnajdr

2. kolo / 25. dubna – Chlumec n. Cidlinou

 Opočno — Horní St. Město 0:3

 Opočno — Chlumec n. Cidl. 0:3

 Opočno — Jičín 0:6

p � í p r a v k a  m l a d š í  –  f i n á l o v á  s k .  k p

1. kolo / 17. dubna – Nové Město nad Metují

 Opočno — Nové Město n. Met. 2:1 (1:0)

 B: Brožek 2 (1 z penalty)

 Opočno — Hradec Králové 1:9 (0:6)

 B: vlastní

 Opočno — Chlumec n. Cidl. 0:6 (0:3)

2. kolo / 25. dubna – Chlumec n. Cidlinou

 Opočno — Horní St. Město 1:4

 Opočno — Chlumec n. Cidl. 0:6

 Opočno — Jičín 0:3

 Další informace získáte na www.fotbal.opocno.cz

inzerce

Příští číslo vyjde 27. 5. 2010 — Uzávěrka 18. 5. 2010 v 15 hodin


