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V květnu 2010 
uplyne 65 let 

od konce 
II. světové války. 

Na obrázku vpravo 
je zachycen pompézní vstup 

německého wehrmachtu 
15. března 1939 do Prahy. 
Ostatní snímky zachycují 
poražené německé vojáky 

o šest let později 
v květnu 1945 

na rychnovském náměstí.

LIONS CLUB Rychnov nad Kněžnou DOBROMILA

pořádá koncert

Jiří Stivín
Václav Uhlíř 

– varhany

dne 6. května 2010  
v 19 hodin

Zámecký kostel Nejsvětější Trojice
Vstupné: 250,- Kč

Předprodej:  MIC, Svatohavelská 105 
(od poloviny dubna)

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ V CENTRU 
MĚSTA DO VLASTNICTVÍ

Polyfunkční dům ZborovskáPolyfunkční dům Zborovská
Rychnov nad KněžnouRychnov nad Kněžnou

Přízemí: 2+kk a 3+kk (nebo nebytový prostor) 
1. patro: 3+kk  4. patro: 3+kk s výhl. na město 
5. NP: exkluzivní 2+kk s terasou a 3+kk s lodžií

Informace:

603 498 624  494 535 454
www.investrk.cz/zborovska

Poslední byty na prodej:

Konec II. světové války v Rychnově

Zveme Vás do pivovaru  v Rychnově n. Kn. na 

MÁJOVÝ ROCKOVÝ VEČER
22. 5. 2010 OD 17 HODIN. 

Hrají skupiny HYDRA a KYVADLO

Více na www.pivovarrychnov.cz

Ruští a angličtí vojáci
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VVýtah z usnesení Rady města dne ýtah z usnesení Rady města dne 22. 2. 201022. 2. 2010

 RM schvaluje  
1) rozpočtové opatření číslo 2/1/2010.
2) podrobný položkový rozpis úprav rozpočtu 
města na rok 2010 číslo 1/I/2010 schválených 
zastupitelstvem města dne 15.3.2010.
 RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 
04/2010-ZVP/R/Tr o pronájmu části p.p.č. 
1014/2 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 
2 m2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn. 
pro umístění reklamního poutače podél sil-
nice I/14 v lokalitě Budín s firmou Radek 
Stejskal – nábytek Falco, Písařov 130, Štíty, dle 
předloženého návrhu.
 RM schvaluje
1) dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 
10/2008 ze dne 27.11.2008 s panem Martinem 
Cablkem, bytem Lípa nad Orlicí, Týniště n. Orl. 
na  nebytové prostory v budově čp. 69 na p.p.č. 
11  v k.ú. Rychnov n. Kn., Staré náměstí (vchod 
z ulice Svatohavelská) o celkové výměře 70,01 
m2  k 31.3.2010.
2) nájem  nebytových  prostor  v budově čp. 
69  na p.p.č. 11 v k.ú.  Rychnov n. Kn., Staré 
náměstí (vchod dvorem z ulice Svatohavelská), 
místnost o výměře 18,76 m2 a místnost o výměře 
51,25 m2 společnosti EsParadis s.r.o., se sídlem 
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Husova 
1748/14a  za těchto podmínek: nájem od 
1.4.2010, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, výše nájmu  - místnost  č. 
108 o výměře 18,76 m2  - 500,-- Kč/m2/ročně, 
místnost  č. 207  o výměře 51,25 m2  - 250,-- 
Kč/m2/ročně, každoroční valorizace nájmu, účel 
nájmu - sklad nábytku.
 RM schvaluje pronájem části p.p.č. 3002/1 
o výměře cca 15,2 m2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 
paní Radce Pecháčkové, Rychnov n. Kn. za 
cenu 250,-- Kč/m2 za rok + každoroční val-
orizace, za účelem zřízení letního stolování 
pro kavárnu „Sultán“ v Panské ulici před čp. 
62 v Rychnově n. Kn. Nájemní smlouva bude 
uzavřena od 1.4.2010 na dobu neurčitou s 30ti 
denní výpovědní lhůtou.
 RM schvaluje dohodu o ukončení užívání  
bytu s paní Marií Novotnou, bytem Rychnov n. 
Kn. na byt č. 322 v čp. 1595, ul. Na Drahách, 
Rychnov n. Kn. ke dni 30.4.2010.
 RM schvaluje
1) dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 
9/2010 ze dne 8.3.2010 s panem Jakubem 
Pražákem, bytem Žacléř  na nebytové prostory 
v budově čp. 1492 na p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov 
n. Kn., Panská ul. (Společenské centrum) o 
celkové výměře 233,15 m2. 
2) nájem nebytových prostor v čp. 1492 na 
p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Panská 
ul.,  Rychnov n. Kn., Společenské centrum, 
I. NP,  malý sál s barem o výměře 193,45 m2, 
sklad o výměře 32,85 m2, část skladu (díl A) o 
výměře 6,85 m2 společnosti DOMENA, s.r.o., 
se sídlem Rychnov n. Kn., Palackého 697 za 
těchto podmínek: nájem na dobu  určitou 3 let, 
který  bude automaticky prodloužen na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  výše 
nájmu -  celkem   233,15 m2 -  400,-- Kč/m2/
ročně,  každoroční valorizace nájmu, +  služby, 
účel nájmu  -  hostinská činnost, provozování 

diskotéky.
 RM schvaluje uzavření Smlouvy mandát-
ní č. 1002 na zajištění inženýrské činnosti, 
stavebního dozoru a technické pomoci při re-
alizaci stavby „Poldr Pod Borkem 2“ s panem 
Vladimírem Brandejsem, Náchod a pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
 RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem p.p.č. 1236/3 o výměře 126 m2 
za cenu 6.363,-- Kč/rok + každoroční valor-
izace a p.p.č. 1236/4 o výměře 464 m2 za cenu 
23.432,-- Kč/rok + každoroční valorizace, vše 
v k.ú. Rychnov n. Kn. od České republiky – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 
2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou  do 31.12.2017. V nájemní smlouvě 
se nájemce – město Rychnov nad Kněžnou 
zaváže uhradit pronajímateli též za bezesmluvní 
užívání p.p.č. 1236/3 za období od 1.1.2008 do 
31.12.2009 náhradu ve výši 12.227,-- Kč a za 
období od 1.1.2010 do dne, předcházejícímu 
den podpisu nájemní smlouvy částku ve výši 
odpovídající poměrné části ročního nájemného 
a ukládá  odboru správy majetku podat žádost o 
odkoupení p.p.č. 1236/3 a p.p.č. 1236/4, obě v 
k.ú. Rychnov n. Kn.
 RM vzala na vědomí žádost pana Josefa 
Sýkory, bytem Lipovka, Rychnov n. Kn. o 
odkoupení části p.p.č. 714/8 v k.ú. Lipovka u 
Rychnova n. Kn. a projednala a  nedoporučuje 
ZM ke schválení prodej celé ani části p.p.č. 
714/8 v k.ú. Lipovka u Rychnova n. Kn. 
 RM vzala na vědomí žádost pana Milana 
Sršně, bytem Rychnov n. Kn. o odkoupení části 
p.p.č. 2133/1, 2133/3 a 2134 v k.ú. Rychnov n. 
Kn. a projednala a  doporučuje  ZM ke schválení 
prodej části p.p.č. 2133/1 o výměře cca 440 
m2, části p.p.č. 2133/3 o výměře cca  85 m2 a 
části p.p.č. 2134 o výměře cca 80 m2, vše v k.ú. 
Rychnov n. Kn. manželům Zdence a Milanu 
Sršňovým, bytem Rychnov n. Kn. za cenu 
300,-- Kč/m2 + náklady na zajištění prodeje a 
nedoporučuje  ZM ke schválení prodej dalších 
částí p.p.č. 2133/1, dalších částí p.p.č. 2133/3 a 
dalších částí p.p.č. 2134, vše v k.ú. Rychnov n. 
Kn. a ukládá odboru správy majetku zveřejnit 
záměr města Rychnova n. Kn. prodat část p.p.č. 
2133/1, část p.p.č. 2133/3 a část p.p.č. 2134, vše 
v k.ú. Rychnov n. Kn.
 RM vzala  na vědomí žádost  pana Jiřího 
Pražáka, bytem Rychnov n. Kn. o odkoupení 
p.p.č. 31/5 v k.ú. Jámy u Rychnova n. Kn. a 
projednala a doporučuje ZM
1) zrušit bod I. usnesení ZM č. 76/08 ze dne 
22.9.2008. 
2) schválit prodej p.p.č. 31/5 o výměře 83 m2 
v k.ú. Jámy u Rychnova n. Kn. panu Jiřímu 
Pražákovi, bytem Rychnov n. Kn. za cenu 200,-- 
Kč/m2 + náklady na zajištění prodeje.
a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr 
města Rychnova n. Kn. prodat p.p.č. 31/5 v  k.ú. 
Jámy u Rychnova n. Kn.
 RM schvaluje protokol o vyhodnocení na-
bídek na stavební práce „Výspravy výtluků 
na místních komunikacích v Rychnově n. Kn. 
tryskovou metodou pro rok 2010“, kterým 



byla vybrána firma Správa a údržba silnic 
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 
Hradec Králové.
 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7009/I/3 
k Mandátní smlouvě ze dne 14.3.2007 
na akci „Intenzifikace ČOV a odkanali-
zování místních částí města Rychnova nad 
Kněžnou“ se Sdružením Dabona s.r.o. a VIS-
Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., 
Hradec Králové, se sídlem sdružení Rychnov n. 
Kn., Sokolovská 682, dle předloženého návrhu.

 RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 20.000,-- Kč společnosti 
Přátelé ZUŠ, Panská 1492, Rychnov n. Kn. k 
zajištění účasti flétnového souboru Sarabanda 
na Mezinárodním hudebním festivalu mládeže 
v ruském Jekatěrinburgu, který proběhne v 
termínu 22.4.-28.4.2010.
 RM schvaluje změnu odpisového plánu 
Mateřské školy Láň, Českých bratří 1387, 
Rychnov n. Kn. na rok 2010, dle předloženého 
návrhu. 

 RM schvaluje vypsání výběrového řízení 
na místo ředitele nově zřizované příspěvkové 
organizace pro provozování „Sportovního a 
relaxačního centra Rychnovska“.
 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění 
výkonu veřejné služby“ v podmínkách města 
Rychnov n. Kn. s občanským sdružením 
Emauzy ČR, ul. Ekologická 515, Rychnov n. 
Kn.
PaedDr. Miroslav Richter               Jiří Rokl
místostarosta                                     starosta

VVýtah z usnesení Zastupitelstva města dne ýtah z usnesení Zastupitelstva města dne 15. 3. 201015. 3. 2010
 ZM schvaluje úpravy rozpočtu města dle 
předloženého návrhu k 15.3.2010.
 ZM schvaluje zadání Změny č. 10 Územního 
plánu města Rychnov n. Kn., zpracované Ing. 
Milanem Jasanským z odboru regionálního ro-
zvoje - úřadu územního plánování Městského 
úřadu Rychnov n. Kn. ve spolupráci s určeným 
zastupitelem - Jiřím Roklem - starostou města 
dne 13.01.2010 a upravené po projednání dne 
25.02.2010, podle § 47 odst. 5) zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění a rozhoduje o 
požadavcích, podnětech a připomínkách k zadání 
Změny č. 10 Územního plánu města Rychnov n. 
Kn. takto: Zastupitelstvo města bere na vědomí 
vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek 
a souhlasí s pokračováním zabezpečování 
pořizovatelských prací spojených se Změnou č. 10 
Územního plánu města Rychnov n. Kn. úřadem 
územního plánování při odboru regionálního roz-
voje Městského úřadu Rychnov n. Kn.
 ZM schvaluje směnu části p.p.č. 1861 o výměře 
cca 1 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Jiřiny 
Meissnerových, bytem Rychnov n. Kn. za část 
p.p.č. 1860/2 o výměře cca 2 m2 z vlastnictví města 
Rychnov nad Kněžnou, vše v k. ú. Rychnov n. Kn.
 ZM schvaluje směnu části p.p.č. 2562/1 o 
výměře cca 60 m2 z vlastnictví paní Zlatoslavy 
Dohnálkové, bytem Orlické Záhoří za část p.p.č. 

2562/33 o výměře cca 60 m2  z vlastnictví města 
Rychnova nad Kněžnou, vše v k.ú. Rychnov n. 
Kn. Náklady se směnou spojené ponese město 
Rychnov nad Kněžnou.
 ZM ruší usnesení ZM č. 65/07 ze dne 10.9.2007 
a schvaluje prodej p.p.č. 348/1 o výměře 103 m2 v 
k.ú. Lipovka u Rychnova n. Kn. manželům Jiřímu 
a Marcele Štauberovým, bytem Lipovka, Rychnov 
n. Kn. za cenu 200,-- Kč/m2 + náklady na zajištění 
prodeje.
 ZM schvaluje prodej části p.p.č. 901/8 o výměře 
cca 103 m2 v k.ú. Rychnov n. Kn. manželům 
MUDr. Stanislavu Novákovi a Růženě Šlemínové, 
bytem Rychnov n. Kn. za cenu 800,-- Kč/m2 + 
náklady na zajištění prodeje a neschvaluje prodej 
celé ani části p.p.č. 3023/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 
 ZM ruší usnesení ZM č. 31/08 ze dne 21.4.2008 
a schvaluje prodej části p.p.č. 2583/4 o výměře cca 
1.015 m2  a části p.p.č. 2583/13 o výměře cca 40 
m2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. obálkovou metodou 
nejvyšší nabídce, přičemž minimální cena bude ve 
výši 1.000,-- Kč/m2. Náklady s prodejem spojené 
ponese kupující. Součástí kupní smlouvy bude i 
smlouva o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného k předmětu prodeje. V případě úmyslu 
kupujícího předmět prodeje zcela nebo zčásti pro-
dat či jinak zcizit ho bude povinen nejprve nabíd-
nout prodávajícímu k odkoupení za stejnou cenu, 
za jakou ho nabyl.  Předkupní právo k předmětu 

prodeje bude trvat do zahájení zamýšlené stavby.
 ZM schvaluje uzavření smlouvy o zrušení 
práva věcného břemene, zřízeného k budově 
čp. 105 v části obce Rychnov n. Kn., nach-
ázející se na p.p.č. 309 v k.ú. Rychnov n. 
Kn. ve prospěch Města Rychnov nad Kněžnou 
a společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, 
s.r.o. kupní smlouvou spojenou se smlouvou o 
zřízení práva věcného břemene ze dne 28.6.2007,  
spočívající v bezplatném vstupování a užívání 
celého prvního nadzemního podlaží budovy čp. 
105 na p.p.č. 309, nacházející se v obci a 
k.ú. Rychnov n. Kn., a to na dobu určitou do 
30.6.2022. Manželé MUDr. Luboš a Radmila 
Koblásovi uhradí Městu Rychnov nad Kněžnou 
finanční náhradu za zkrácení doby, na kterou 
bylo věcné břemeno zřízeno ve výši 5.556,-- Kč 
za každý i započatý kalendářní měsíc, o který 
bude tato doba zkrácena.
 ZM schvaluje zahrnutí p.p.č. 1818/2 o výměře 
5.915 m2 v k.ú. Malý Uhřínov do projektu kom-
plexní pozemkové úpravy v k.ú. Malý Uhřínov.
 ZM schvaluje pana Jiřího Rokla jako zás-
tupce města Rychnov nad Kněžnou pro volbu 
člena dozorčí rady společnosti Aqua servis, a.s., 
Štemberkova 1094, Rychnov n. Kn. na valné 
hromadě společnosti v roce 2010.
PaedDr. Miroslav Richter                    Jiří Rokl
místostarosta                                          starosta

   Dovolujeme si Vám představit občanské sdru-
žení Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdra-
votně postiženým.  Nabízíme  širokou škálu 
služeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné 
dílny (klientům z Prahy a blízkého okolí)  a tele-
fonickou krizovou linku propojenou s odborným 
sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR). 
   Nepracujeme pouze s klienty zdravotně posti-
ženými od narození, ale můžou se na nás obracet 
i lidé, kterým se např. vinou nehody během vte-
řiny změnil celý život a neumějí se s novou situ-
ací vypořádat. Pomoc je určena i jejich rodinám 
a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým se 
narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí. 
   Budeme rádi, když se k nám připojíte na ně-
které z letních akcí pro ZP, které Prosaz pořádá 
v roce 2010:

Vodácká akce, sjíždění Berounky
3. - 10.7. 2010

Cena akce:  3300,- Kč; cena pro dobrovolníky 

zajišťující provoz akce 1500,- Kč
V ceně zahrnuto: ubytování, polopenze, vodácké 
vybavení
Ubytování: kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u 
Křivoklátu, čtyřlůžkové chatičky (včetně lůžko-
vin), sociální zařízení společné; vše bezbariérové
Stravování: polopenze
Doprava na akci: vlastní
Pozn.:  Asistence při nastupování a vystupování z 
lodí zajištěna. V případě potřeby celodenní osobní 
asistence si tuto účastníci zajišťují sami. Vyjádření 
lékaře o způsobilosti k účasti na akci nutné.              
   Určeno pro účastníky od 18 let či pro děti s do-
provodem. Uzávěrka přihlášek:  12.5.2010

Letní dětský tábor v Líchovech 
u Sedlčan, 

I. turnus 3. - 17.7., II. turnus  17. - 31. 7.2010
Cena akce:  4000,- Kč děti do 15 let; 4500, Kč 
mládež nad 15 let, 8200,- Kč účastníci nad 26 let
Ubytování: dvoulůžkové pokoje, soc. zař. společné

Stravování: polopenze
Doprava na akci: autobus z Prahy a Olomouce 
nebo vlastní doprava
Uzávěrka přihlášek: 31.5.2010

Rehabilitační pobyt v Líchovech
u Sedlčan 

21. - 28.8.2010 

Cena akce: 3500,- Kč                 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje bez soc. zařízení
Stravování: plná penze
Doprava na akci: vlastní
Pozn.:  Na této akci není zajištěna osobní asistence.
Uzávěrka přihlášek: 30.4.2010

Jarmark výrobků chráněné dílny 
Prosaz 

 7. - 11.6.2010 (Náměstí Míru, Praha 2) 

 Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, 
tel. 777 701 867, poradna@prosaz.cz 

PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, 
158 00, více informací na www.prosaz.cz

Splatnost poplatku za odpad
Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou upozorňuje všechny, kdo dosud  neuhradili místní poplatek „za provoz systému nakládání 

s komunálními odpady“ za první pololetí roku 2010, aby tak učinili bezodkladně  –  splatnost poplatku je 30. 4. 2010. 

Občanské sdružení PROSAZ



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  upravuje zá-
kon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010. V pátek se bude 
hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 hodin do 
14:00 hodin.

* Kdo má  právo volit?
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň  druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let. 
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zba-
vení způsobilosti k právním úkonům a zákonem stanovené omezení osob-
ní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (infekční onemocnění).
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, pracoviště evidence obyvatel, vede 
podle místa trvalého pobytu stálý seznam voličů. 

* Kde lze  hlasovat?
Volič hlasuje ve volební místnosti na území města v tom volebním okrs-
ku, do kterého patří podle místa svého trvalého pobytu nebo na voličský 
průkaz v kterékoliv volební místnosti na území České republiky nebo v 
zahraničí na zastupitelských úřadech. 

Voličský průkaz vydává na základě písemné žádosti obecní úřad,   u které-
ho je volič veden ve stálém seznamu voličů. Písemnou žádost s ověřeným 
podpisem je možné podat ode dne vyhlášení termínu voleb, nejpozději 
však do 21. května 2010. Osobně lze o voličský průkaz požádat až do 
středy 26. května, kdy se v 16:00 hod. uzavírají seznamy voličů. Úřed-
ně ověřený podpis je nutný i v případě, kdy žádost na úřad doručí jiná 
osoba než žadatel. Ověření podpisu k volebním účelům je osvobozeno 
od správního poplatku. Voličské průkazy mohou být dle ustanovení vo-
lebního zákona předávány teprve počínaje 13.květnem 2010 buď voliči 
osobně nebo na základě plné moci zmocněné osobě nebo zaslány poštou 
na určenou adresu.

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vede obecní úřad 
kromě stálého seznamu voličů ještě zvláštní seznam voličů, do kterého se 
mohou nechat zapsat voliči, kteří nemohou volit ve svém volebním okrs-
ku podle místa trvalého pobytu z důvodu pobytu v nemocnici, lázních, 
sanatoriu, ústavu sociální péče, výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody 
apod. Tito občané mohou prostřednictvím vedení příslušného ústavu nebo 
zařízení zažádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů v místě, kde se v 
době voleb zdržují. Podklady pro tyto zvláštní seznamy musí být předány 
příslušnému obecnímu úřadu v sídle ústavu nebo zařízení do 21. května 
2010. Jednodušší a jistější je zažádat již dnes o voličský průkaz.

Starosta města oznámí  voličům do 13. května na úřední desce, na ve-
řejných plakátovacích plochách a na webové stránce města  adresy vo-
lebních místností, a které části obce náležejí do jednotlivých volebních 
okrsků.

Volič může také požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. Toto ale lze pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s 
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

* Jak volič hlasuje?
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům na adresu trvalého pobytu 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb.V Rychnově nad Kněžnou zajišťuje 
distribuci hlasovacích lístků Česká pošta, s.p.
 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu   do volební 
místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky. Od okrskové volební komise obdrží 
prázdnou úřední obálku a na žádost mu okrsková volební komise vydá i 
hlasovací lístky. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední 

obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední 
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho po-
suzování vliv. Před okrskovou volební komisí potom vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem do volební schránky.

V Rychnově nad Kněžnou se volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR budou konat ve 14 níže uvedených volebních okrscích. Každý 
volič bude ještě na obálce s hlasovacími lístky informován, do kterého 
volebního okrsku a které volební místnosti přísluší podle místa trvalého 
pobytu.    

okrsek – adresa volební místnosti  
   

1  MYSLIVECKÁ CHATA, 
PANSKÁ HABROVÁ  93

      
 

2  DOMOV MLÁDEŽE  1 ,
MASARYKOVA 623

     
3  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, 

SVATOHAVELSKÁ  105                           

4  ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ, 
ČESKÝCH BRATŘÍ 1388                             

          
5  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR,

JIRÁSKOVA 1320
          

6  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
SVATOHAVELSKÁ 105              

          
7  KINO, 

HRDINŮ ODBOJE 671

8  KINO, 
HRDINŮ ODBOJE 671                                 

 
9  ÚŘAD PRÁCE, 

ŠTEMBERKOVA 1433
 

10  ZÁKLADNÍ ŠKOLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 
JAVORNICKÁ 1596,

11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU,
JAVORNICKÁ 1596,                                       

12  SAUNA,  
DLOUHÁ VES 164A 

      
13  ŠKOLNÍ JÍDELNA,

ROVEŇ 56
          

14  KLUBOVNA U HASIČSKÉ ZBROJNICE,
LIPOVKA 19

V souvislosti s výkonem volebního práva bude pracoviště občanských 
průkazů Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ve dnech voleb vydávat 
na počkání občanské průkazy bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti 
jeden rok. Na tyto občanské průkazy se k žádosti přiloží 2 ks průkazových 
fotografi í.

Další informace na tel. 494 509 328 (Městský úřad Rychnov n. Kn., evi-
dence obyvatel)  

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny



SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA

 89 let       Hermína Hanušová Jungovo nábřeží
 89 let       Miluška Šabatová Na Drahách
 88 let       Zdenka Jarešová Palackého
 88 let       Josef Hájek Na Trávníku   
 83 let       Jan Jirásek Na Láni
 82 let       Miluška Švandrlíková Na Sádkách
 81 let       Ladislav Hellebrand, Ing., CSc Sokolovská
 81 let       Josef Švorc Lokot
 80 let       Anna Stárková Na Drahách
 78 let       Hana Brůnová Palackého

 78 let       Milada Dvořáková Dlouhá Ves
 78 let       Václav Kopecký Litohrady
 78 let       Jaroslava Kuncová Sokolovská
 78 let       Květuše Smolková Na Drahách
 73 let       Hana Rodrová Průhon 
 70 let       Michal Mazúch Na Trávníku
Vaše významné výročí je pro nás vítanou příležitostí, abychom Vám do 
dalších let upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Jména jubilantů jsou uvedena s jejich písemným svolením. Tato rubrika 
byla uzavřena 18. dubna 2010.

Významné život ní jubileum oslaví v měs íci květ nu

ZZubní pohotovost v květnu ubní pohotovost v květnu 20102010
ordinační hodiny: sobota - neděle, svátek 8:00 - 12.00 hod.

01.05. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174
02.05. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk 602 514 715
08.05. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711
09.05. MUDr. Laubová Jana          poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl. 494 371 783
15.05. MUDr. Loukota Jan Komenského 127 , Opočno 494 621 665
16.05. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696
22.05. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška 494 623 775
23.05. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou 494 534 841
29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava Potštejn 317 494 546 544
30.05. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno 494 667 628

23. května oslaví 83. narozeniny 
pan Ing. Jan Jirásek. 

Vše nejlepší a pevné zdraví do dalších let mu 
přeje rodina a všichni pamětníci jeho fotbalových 
úspěchů v barvách Rychnova nad Kněžnou. 

V kruhu rodinném oslavili 4.4.2010 man-
želé Zdeňka a František Koďousovi 
40. výročí svatby. Do dalších let přejeme 
hodně zdraví a stále dobrou náladu. 

Děti Radka, Zdeňka a Luděk 
s rodinami.

Tímto bych chtěla poděkovat oddělení chirurgie 
rychnovské nemocnice pod vedením primáře 

pana Jaroslava Kudra za lidský přístup lékařů, 
obětavosti sester i pomocného personálu 

při mé nedávné hospitalizaci.
          Děkuji Jana Matasová, Rychnov n.K. 

PODĚKOVÁNÍ

Invalidé žijí aktivně
   Ve velkém sále rychnovského Společenského centra proběhla 30. března 
2010 odpoledne výroční členská schůze Svazu tělesně postižených v České 
republice, o. s., místní organizace Rychnov nad Kněžnou.

   Jednání, které řídil předseda Ka-
rel Kaplan a jenž přednesl zprávu 
o činnosti organizace, se mj. zú-
častnili za město starosta Jiří Rokl 
s vedoucím odboru sociálních 
věcí Františkem Voglem. Na úvod 
vystoupil výborný Prausův sbor 
pod vedením Dagmar Zemánko-
vé.
   Ve zprávě o činnosti organizace 
předseda mj. řekl, že  evidují 160 

členů, z nich 152 s postižením tělesným a 8 s postižením sluchovým, práci 
řídí devítičlenný výbor, který pracuje dosud v ustáleném složení. V loň-
ském roce uspořádali pět celodenních zájezdů a jeden odpolední pro členy 
obou rychnovských organizací zdravotně postižených. Turnaje jednotlivců 
v kuželkách mají v této organizaci dlouholetou tradici, loni se sešli devět-
krát za účasti 379 hráčů z rychnovské, vamberské, pěčínské, týnišťské, kos-
telecké a solnické organizace. V té souvislosti poděkoval  vedení TJ Start 
Rychnov nad Kněžnou, že umožňuje zdravotně postiženým tento pro ně 
zvladatelný druh sportování provozovat. Za hlavní náplň své činnosti po-
važuje OV STP organizování rekondičních pobytů pro osoby s postižením 
pohybového aparátu. Z rychnovské  organizace se jich loni zúčastnilo osm 

účastníků, ale vzápětí si posteskl, že jaká situace bude zhruba v červnu, 
netuší. „Předpoklad OV je stejný jako v roce loňském, v tom případě by 
se mohlo rekondice opět - v chatě Deštná v Deštném v Orlických horách - 
účastnit zase asi 8 našich členů. Záležitost je závislá na dotaci Ministerstva 
zdravotnictví pro celou organizaci STP v České republice,“ řekl. 
  O aktivitě svědčí i celookresní "Setkání při hudbě", které  se konalo v 
červnu 2009 v městském klubu ve Vamberku a jež pořadatelsky zajistila 
MO STP Vamberk, pohoštění a ostatní náklady akce hradil okresní výbor. 
  Závěrem vyslovil poděkování za spolupráci, přízeň a fi nanční dotaci – 
citujeme - největšímu podporovateli Městskému úřadu v Rychnově nad 
Kněžnou při organizování kulturního, společenského a sportovního vyžití 
zdravotně postižených.                                                                          - kr -



DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLYDĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLY
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 MASARYKOVA ULICE MASARYKOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
JAVORNICKÁ ULICEJAVORNICKÁ ULICE

Už jsme si zvykli potkávat na chodbách školy bývalé žáky, kteří se přišli poch-
lubit svými studijními výsledky na středních školách nebo se jen tak podívat 
do míst, kde strávili devět školních let. My učitelé je vždy velmi rádi vidíme 
a přejeme jim, aby se jim v životě dařilo. Obrovskou radost nám dělají bývalí 
„lumpové“, ze kterých snad i naší zásluhou vyrostli bezvadní mladí lidé.
Před Velikonocemi se přišel do školy podívat další z našich bývalých „dětí“ – 
Martin Tesař. Jeho návštěva ale byla trochu jiná než ty ostatní – Martin si totiž 
vyzkoušel, jaké to je být učitelem. Zúčastnil se hodin praktických činností dí-

vek 9. ročníku a trpělivě 
dívky učil zdobit kraslice 
vrtáním otvorů a malová-
ním barevným voskem. 
Snad to bylo příjemné 
zpestření i pro něj, pro-
tože dívky byly spokoje-
né na 100%. Děkujeme, 
Martine, tak třeba zase za 
rok …
            Monika Abelová

Dobří holubi se vracejí

   Po dvou letech byl opět vypraven autobus se žáky z naší školy do 
Londýna. Ani tentokrát nepřišli účastníci zájezdu o nejzajímavější místa 
hlavního města Spojeného království. Všichni si po návratu pochvalovali 
i ubytování v rodinách, zvlášť vstřícnost hostitelů při pokusech o komu-
nikaci v jejich rodném jazyce. Fotografie budou hezkou vzpomínkou na 
tento vydařený výjezd za hranice.                                                                          Bn

V uplynulých týdnech dosáhli žáci ZŠ Javornická významných úspěchů.
Barbara Dvořáková z 8. A zvítězila v okresním kole Olympiády v českém 
jazyce (1. kategorie) a postupuje tedy do kola krajského. Její vítězství je 
o to cennější, že jako žákyně osmého ročníku porazila nejen o rok starší 
soupeře, ale i studenty gymnázia. Gratulujeme!
Dařilo se i v Zeměpisné olympiádě – Ondřej Hovorka ze 6. B obsadil 2. 
místo (kategorie A) a Jan Kadlec z 8. B 3. místo (kategorie C). V obou 
olympiádách jsme měli i další pěkná umístění. Rovněž v Dějepisné olym-
piádě a Soutěži v cizích jazycích předvedli naši žáci solidní výkony. Na 
sportovním poli se dařilo především fotbalistům a lyžařům. Žáci 8. a 9. 
ročníku zvítězili v okresním kole turnaje v malé kopané. Skvělé 3. místo 
vybojovali naši lyžaři spolu s paní učitelkou Prouzovou v Jurášek cupu.
Všem žákům, kteří reprezentují školu, děkujeme a přejeme další úspěchy.
Děkujeme rovněž vyučujícím za přípravu a vedení našich žáků.

                                       Vedení školy                                                                   

Soutěže ve školách jsou v plném proudu. Máme 
radost z každého zájmu žáků nad rámec výuky a 
velmi oceňujeme všechny účastníky „vyšších“kol. 
V recitační soutěži postoupili z okresního kola On-
dřej Semrád ve 3.kat.a Klaus Vater ve 4.kat. Pře-
jeme jim hodně štěstí v krajské soutěži v Hradci 
Králové!                                                               Po 

   Volně navázal pan MUDr. Miroslav 
Markov na paní Janu Hovorkovou, kte-
rá dětem ze II.A vysvětlovala, jak před-
cházet úrazům a umět poskytnout první 
pomoc. Pan MUDr. Markov poutavou 
a dětem blízkou formou besedoval s 
nimi o zdravé výživě a její důležitosti 
pro zdravý životní styl. Jsme rádi, že se 
oba nabídli, že přijdou rádi znovu.      

Mgr. Zora Žatečková

  Jaro láká školáky ven ze tříd, a tak učitelé připravují mnohá lákadla. Patří 
mezi ně i oblíbené exkurze. V rámci projektu Volba povolání KHK RK 
jsme vyrazili v březnu například do Muzea řemesel v Letohradě, podívali 
jsme se do firmy Vaspo Vamberk s.r.o. nebo jsme navštívili Městský Po-
dorlický pivovar s.r.o. a Podorlickou sodovkárnu s.r.o. 
  Především se snažíme zjistit, o jaké profese mají dnešní firmy zájem, jaké 
řemeslo či povolání si zvolit na své kariérové cestě. V našem regionu stále 
vítězí technické profese!                                                                           Po 

Jedním z motivačních nástrojů při výuce angličtiny na druhém stupni naší 
školy je sdílení studijních materiálů na internetové sociální síti Facebook. 
Protože internet je nedílnou součástí našeho života, snažíme se propojit se 
díky němu na našem společném profilu. Najdeme tam, co se právě učíme, 
sdílíme písničky, které si ve škole v rámci okénka: „Kde jsem potkal ang-
ličtinu“ představujeme. Vystavujeme tam i video-nahrávky našich scének 
– mezi nejúspěšnější dosud patřila scénka oblíbeného tria žáků z 9.C, kteří 
s vtipem sobě vlastním ztvárnili v angličtině prekérní situaci na hotelové 
recepci. Elektronickou podobu těchto našich výtvorů vkládáme do našich 
žákovských portfolií.

     V okresním kole matematické soutěže 
se mezi žáky 6.ročníku nebo primy nižších 
gymnázií skvěle umístili nadaní žáci ze ZŠ 
RK Masarykova. O 1.-3.místo se dělí Pavlína 
Hlubíková a Michal Preclík, na 5.místě skon-
čila Michaela Preclíková a 6.příčku obsadil 
David Csibri. Ostatní úspěšní řešitelé až do 
13.pozice jsou výhradně žáky nižších gym-
názií. Je vidět, že žáci z talentovaných tříd se 
dovedou prosadit!                                                                            

Bn 

Úspěchy našich žáků

Dětská scéna 2010

Zdravá výživa
PUTOVÁNÍ ZA ŘEMESLYPUTOVÁNÍ ZA ŘEMESLY

Výuka angličtiny a internet

Matematická olympiáda 2010

Londýn 2010



OTISKY 
- VÝMĚNA S HOLANDSKEM

   1. 3. 2010 jsme na našem gymnáziu v Rychnově n. Kn. přivítali již tradičně 
výpravu studentů z Holandska. Dorazilo dvacet pět studentů z Goudy a dva 
příjemní učitelé. 
   Po jejich příjezdu a malém občerstvení proběhla krátká, trefná a vtipná pre-
zentace našeho ústavu. Následoval hromadný přesun, plný posunků a mizejícího 
napětí, k hotelu Havel, kde pro nás město přichystalo pohoštění a následně hosty 
přivítal pan zástupce starosty. Poté při-
šla na řadu poznávací procházka měs-
tem. Po společném programu jsme se s 
novými přáteli odebrali domů. 
   V úterý jsme se všichni sešli v naší 
škole natěšení na program, který pro 
nás připravily p. učitelky M. Kašparová 
a P. Peldová. Myslím, že pro většinu ho-
landských, ale i českých studentů byla 
nejlákavější výroba keramiky. Musíme 
uznat, že paní učitelka B. Šustrová měla 
vše perfektně připraveno, za což jí patří 
velký dík. 
   Druhá skupina mezitím vytvářela 
projekty, jejichž témata jsme měli pře-
dem vybraná, a to například: rozdíly 
ve stravování, hudba, divadlo, rozdíly 
ve vzdělání, sport atd. Jelikož všechny 
projekty byly shrnuty pod název Otisky české a holandské kultury, otiskli jsme 
barvami na tělo na projekty své prsty či ruce. Protože všem vyhladovělo, násle-
doval oběd ve školní jídelně.
  Posilněni jsme plni energie vyrazili do Domu dětí a mládeže Rychnov nad 
Kněžnou. Zde pro nás měli připraveny ukázky tanců (breakdance, klasické tan-
ce, latinské tance), stolní hry či diskuzní kroužek. 
  Ve středu jsme podnikli výlet do Liberce a na Ještěd. Cesta nám rychle utekla. 
Dojeli jsme až pod horu Ještěd, která se našim holandským přátelům zdála jako 

Mt. Everest. Nahoru jsme vyjeli lanovkou, občerstvili se v suterénu restaurace 
a užívali si trošku zamlžený výhled do okolí. Pak jsme  nasedli do autobusu a 
pokračovali do Liberce do Babylonu, kde nás čekal aquapark.
  Další den, tedy ve čtvrtek, jsme si vyjeli na výlet do Náchoda. Autobus nás vy-
ložil před náchodským pivovarem Primátor, kde jsme absolvovali jeho prohlíd-
ku. Mohli jsme zhlédnout proces výroby piva a oblíbených a chutných limonád. 
Dozvěděli jsme se více o historii vaření piva a celém procesu. Učitelé ochutnali 
tradiční české pivo, studenti české limonády. Po exkurzi jsme měli hodinu na to, 
abychom našim holandským přátelům ukázali město Náchod. Holandský řidič 
nás zavezl do Dobrošova, kde jsme si dali v místní restauraci výborný klasický 

český oběd. Dlouhou pauzu po obědě 
využili někteří k bobování na pytlích, 
jiní se snažili pilně konverzovat.
  V 18 hodin jsme se všichni sešli v 
Dlouhé Vsi ve sportovním centru, 
kde na nás čekal bowling a společná 
večeře. Potom nastala volná zábava. 
Někteří tancovali, jiní seděli v sálku a 
procvičovali svůj anglický jazyk. Před 
dvanáctou hodinou byla tato příjemná 
společnost rozpuštěna.
  Naši noví kamarádi odjížděli v 9:02 
vlakem do Prahy a potom autobusem 
nazpět domů. Tam, kde nás koncem 
dubna, snad také tak mile, uvítají. Mys-
lím, že nikdo z nás nemůže říct, že by 
se mu tento necelý „anglicko-holand-
sko-český týden“ nelíbil. Poznali jsme 

nové lidi, zvyky a zlozvyky, mohli jsme si konečně jednou vyzkoušet praxi v 
cizí řeči a zažít něco, co není všední, časté a je dokonce užitečné.
  Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat všem štědrým sponzorům, bez kte-
rých by byl program o mnoho ochuzen. Jsou to: ŠKODA AUTO, a.s., MĚSTO 
Rychnov nad Kněžnou, pivovar PRIMÁTOR, a.s., pekárna BEAS, a.s., MASO 
UZENINY J. Dusbaba, HJH v.o.s. Černíkovice. Děkujeme.

     Studentky 2A4: A. Tůmová, H. Černochová, B. Zpěváčková,     
                    P.Wenzelová

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLAGYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA

DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  
V  RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

pro školní rok 2010/2011

se koná v každé 
mateřské škole

dne 17. května 2010 
od 8.00 do 16.00 hodin .

 Náhradní termín zápisu je 
stanoven na 24. května 2010

od 13.00 do 15.00 hodin .

Z
Á
P
I
S  
 
D
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T
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         Mateřské centrum Jája 
- květen 2010

3.5. Po  9:00 Schůze výboru
6.5. Čt 16:00 Výroba dárku ke dni Matek

Bazar hraček 17.5.-19.5.
17.5.  Po 9:00-11:30  14:00-17:00
18.5.   Út 9:00-17:00
19.5.   St 14:00-17:00 Výdej

20.5.-21.5. 9:00-18:00 Bambiriáda
         /MC Jája zavřeno!/
29.5. So 15:00 Víkend v sedle v Záměli

 Herna pro maminky s dětmi: Po-Čt 9:00-11:30

 Pravidelné kroužky:  Út 10:00-11:00  Hrátky pro nejmenší
                                     /pod vedením V. Horníčkové/
                                    St  10:00-11:00  Hopsánky
                                    /pod vedením A. Maličké/

Akce se konají za podpory Města Rychnova nad Kněžnou.

    Kontakty: tel: 737 342 159
Adresa:  Mírová 1487 / MŠ Čtyřlístek/, RK

Email: MC.Jaja@seznam.cz, www.mcjaja.wz.cz

-ukázkové hod.-, po17.5:. út.25.5: 
od 18 hod. v tělocvičně MŠ 

Láň,RK, cena: 50Kč.
LYMFODRENÁŽE-přístroj.tlak.lymfodrenáž, 

anticelulitid.zábaly, Ryor.
kontakt: dr. O. Zachariášová, 494533978 (8-13hod.)

UPOZORNĚNÍ DOPISOVATELŮM
Uzávěrka červnového čísla Rychnovského zpravodaje 

je 18. května 2010.

PILATES



Kalendář akcí na rok 2010 - květen

1.5.10 
Zahájení sezóny 

na Kolowratském zámku. 
V květnu otevřeno denně 10.00-16.00 hod. Nově jsou 

možné noční prohlídky /min. 10 osob/.                 

1.5.10
9.30/11.15, 

Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání žáků: 

Rychnov B & Hronov

17.00, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání mužů: 

Rychnov B & Borohrádek

2.5.10 
9.00, Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání elévů: 
Rychnov, Solnice, Třebechovice, Broumov

14.45/17.00, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání dorostu: 

Rychnov-Třebechovice

3.5.10
18.00, Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání mladších žáků
Rychnov C - Přepychy

4.5.10
celý den, Staré náměstí
České trhy

6.5.10
17.00, Pelclovo divadlo

Bude nás pět
2.ročník minifestivalu pěti přípravných oddělení

výběrových sborů, za účasti hostů z celé České republiky
pořadatel: Rychnovský dětský sbor

8.5.10 
Za přírodními krásami Rychnovska

pořadatel: Klub českých turistů

8.5.10 
9.30/11.15, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání žáků:

Rychnov A & N.Bydžov

17.00, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání mužů: 

Rychnov & Broumov

9.5.10 
9.00, Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání přípravek: 
Rychnov, Albrechtice, Týniště

14.45/17.00, 
Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání dorostu: 
Rychnov & N.Bydžov B

12.5.10 od 8.00
Přijímací zkoušky

do třídy pro talentované žáky na ZŠ Masarykova   
ul. v Rychnově nad Kněžnou

15.5.10 
14.45/17.00, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání dorostu: 

Rychnov & Slavia HK

16.5.10
17.00 Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání mužů: 
Rychnov B & Dobruška B

18.5.10 
9.30/11.15, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání žáků: 

Rychnov B & Babí

20.-21.5.10
10.00, Poláčkovo náměstí, zámecký park

„Bambiriáda 2010“
prezentační akce spolků, které pracují s dětmi a mládeží

20.5.-17.6.10 
Dny Základní umělecké školy

cyklus koncertů, výstav, divadelních a tanečních 
představení v podání žáků a učitelů 

ZUŠ Rychnov  n.Kn.
pořadatel: ZUŠ Rychnov n.Kn.

20.5.10
19.00, Kolowratský zámek RK

Slavnostní koncert 
k 65. výročí založení hudební školy v Rychnově nad 

Kněžnou

22.5.10
HORSKÁ KOLA 
– Veřejný závod 3. ročník

9.00, letiště Ústí n.Orl.  
Generali-Sport Bárt BIKEMARATHON.

Prezentace od 9:00 do 10:30 hod.
Bližší informace čtěte na jiné straně RZ. 

22.5.10
14.00, Lovecký sál, Zámek Kvasiny

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru
a koncert rodin

24.5.10 
15.00, 2. patro ZUŠ

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru

25.5.10
19.00, Kolowratský zámek RK
Absolventský koncert

27.5.10
19.00, Kolowratský zámek RK

Koncert posluchačů konzervatoří
– absolventů ZUŠ RK

22.5.10
Rychnovský podorlický pivovar

Májový rockový večer
Hrají hudební skupiny Hydra a Kyvadlo

pořadatel: Podorlická sodovkárna, s. r. o. 
ve spolupráci 

s Městským Podorlickým pivovarem s. r. o.

22.5.10 
9.30/11.15, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání žáků: 

Rychnov A & Vrchlabí

23.5.10 
9.00, Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání elévů: 
Rychnov, Č.Kostelec, Olympia HK, Broumov

17.00, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání mužů:

Rychnov & Jičín

24.5.10
18.00, Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání mladších žáků:
Rychnov C & UNION

28.5.10
15.00, Déčko - DDM

„Závěrečné vystoupení 
ZÚ DDM“

pořadatel: Déčko – DDM Rychnov nad Kněžnou

29.5.10
14.00, Společenské centrum

„Závěrečná taneční show“
pořadatel: Déčko – DDM Rychnov nad Kněžnou

28.-30.5.10
Pelclovo divadlo

Celostátní přehlídka 
dětských školních sborů

Koncerty pro veřejnost: 29.5.10, v 10.00 a 14.00 
Přehlídka 16 nejlepších školních sborů z celé ČR

- vítězů krajských kol soutěže
pořadatel: Rychnovský dětský sbor a NIPOS ARTAMA

29.5.10
9.30/11.15, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání žáků: 

Rychnov B & Vamberk

17.00, Městský fotbalový stadion 
mistrovské utkání mužů: 

Rychnov & Police n.M.

30.5.10
17.00, Městský fotbalový stadion 

mistrovské utkání mužů: 
Rychnov B & Dobré

POZOR!!! Změna termínů akcí vyhrazena – sledujte jednotlivá čísla MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE a webové stránky města 
wwww.rychnov-city.cz,kde budou akce na každý měsíc upřesňovány



KULTURA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU S.R.O. NABÍZÍKULTURA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU S.R.O. NABÍZÍ

PROGRAM KINA
5.5. středa 20 hodin
6.5. čtvrtek 20 hodin

PROKLETÝ 
OSTROV  /P/

Někdo tu schází. Leonar-
do DiCaprio v hlavní roli 
amerického kriminálního 
thrilleru. Režie Martin 
Scorsese. 

Vstupné 70 Kč  137 minut Mládeži nepřístupný

7.5. pátek 17.30 hodin
8.5. sobota 17.30 hodin

SKŘÍTEK ROLLI /P/

Pohádka pro celou rodinu o velkém dobrodružství malého skřítka. České znění.
Vstupné 70 Kč 78 minut

7.5. pátek 20 hodin
8.5. sobota 20 hodin

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU /P/

Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. Logan Lerman, 
Uma Thurman a Pierce Brosnan v hlavních rolích amerického dobrodružného filmu. Režie Chris 
Columbus.
Vstupné 70 Kč 118 minut Mládeži přístupný

11.5. úterý 20 hodin   
  KINOART

BÍLÁ STUHA /R/

Nejlepší evropský 
film roku 2009 
a nositel Oscara 
za nejlepší zahra-
niční film. Příběh 
o kořenech zla. 
Koprodukce SRN, 
Francie, Rakous-
ko, Itálie. Režie 
Michael Haneke.

Vstupné 70 Kč 144 minut Mládeži do 12 let nevhodný

12.5. středa 20 hodin 
13.5.čtvrtek 20 hodin
14.5. pátek 20 hodin
15.5. sobota 20 hodin
16.5. neděle 20 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ  /P/

Konečně slušná česká 
komedie, ve které není 
zábavy pouhá troška. 
V hlavních rolích Eliš-
ka Balzerová, Lenka 
Vlasáková, Veronika 
Kubařová, Vojtěch Dyk 
a Jiří Macháček. Režie 
Jiří Vejdělek.

Vstupné 75 Kč 118 minut Mládeži přístupný

19.5. středa 20 hodin
20.5. čtvrtek 20 hodin

MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY /P/

V našich kinech se sešli Muži, co zírají na kozy s Muži, kteří nenávidí ženy a Ženami v pokušení. 
Budete-li v pokušení vidět prvně jmenované, podlehněte mu. Obešli se sice téměř bez žen, ale 
skoro jistě vás pobaví. George Clooney, Jeff Bridges a Ewan McGregor v hlavních rolích americké 
komedie. Režie Grant Heslov.
Vstupné 65 Kč 94 minut Mládeži nepřístupný

21.5. pátek 20 hodin
22.5. sobota 20 hodin

JARMAREČNÍ BOUDA  /P/

Jaroslav Dušek, Pavel Liška a Dan Bárta ve velice netradičním českém filmu režiséra Pavla 
Dražana. Drsné podobenství o světě kolem nás.
Vstupné 65 Kč 84 minut Mládeži nepřístupný

25.5. úterý 20 hodin  KINOART

POUTA  /P/

Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Český film režiséra Radima 
Špačka.
Vstupné 65 Kč 146 minut Mládeži do 12 let nevhodný

26.5. středa 20 hodin
27.5. čtvrtek 20 hodin

PEVNÉ POUTO   /P/

„Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když jsem byla zavražděna.“ Příběh o životě a o 
tom, co následovalo po něm. Americký film režiséra Petera Jacksona.
Vstupné 65 Kč 135 minut Mládeži do 12 let nevhodný



2. 5. 2010  neděle ve 14 h

Taneční odpoledne 
s dechovkou O. Štencla

vstupné : 40,- Kč

místo konání : Společenské centrum

 8. 5. 2010 sobota ve 20 h

Taneční večer při svíčkách
k tanci hraje taneční skupina COMBI

vstupné : 60,- Kč

předprodej od 3. 5. od 13 h

místo konání:Pelclovo divadlo

 8. 5. 2010 sobota ve 20 h

OBOROH
   

klubový koncert – premiéra a křest nového CD „Ve věci probuzení“,

host večera Gerry Turner

vstupné : 100,- Kč

předprodej od 3. 5. od 13 h

místo konání:Hospoda u Mařenky

11. 5. 2010 úterý v 19.30 h

J. Vostrý-J. Menzel  TŘI V TOM
ztřeštěná komedie v podání Divadelního souboru JIRÁSEK Týniště nad 

Orlicí

vstupné : 80,- Kč

předprodej od 3. 5. od 13 h

místo konání:Pelclovo divadlo

16. 5. 2010 neděle ve 14 h

Taneční odpoledne
s dechovkou O. Štencla

vstupné : 40,-

místo konání: Společenské centrum

18. 5. 2010 úterý v 8.30 h

Plaváček
Loutková hříčka na motivy klasické pohádky K. J. Erbena

 „Tři vlasy Děda Vševěda“

v podání Divadla ELF Praha

vstupné : 30,- Kč

místo konání: Pelclovo divadlo

19.5. 2010 středa v 19 h

PITCH BENDER (CZ/SK) - JAZZ
pětičlenná kapela z Brna ve složení: Sisa Fehérová – zpěv, Iva Korgerová – 

piáno,Václav Kocián – tenor saxofon, Václav Šebek – baskytara, 

Petr Nohavica – bicí, hrající jazzové a funkové standardy 

ve vlastní úpravě a vlastní skladby

vstupné: 80,- Kč

předprodej od 3. 5. od 13 h

místo konání: Pelclovo divadlo

30. 5. 2010 neděle ve 14 h

Taneční odpoledne 
s taneční skupinou COMBI

vstupné : 40,-

místo konání: Společenské centrum

 program květen 2010

PELCLOVO DIVADLO

Předprodej vstupenek: kancelář Pelclova divadla –  I. patro, Panská 79, Rychnov n.Kn. tel: 494535329
 Program Pelclova divadla  na www.e-rychnovsko.cz, www.rychnov-city.cz

MĚSTSKÉ MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUMINFORMAČNÍ CENTRUM

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUMMĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

U nás k dostání KNÍŽKA 

s názvem "Sexy stařík a pošťačka 

- Pošťácké příběhy". 

Autorka, paní Běla Hacklová v ní po-
pisuje krátké historky, které prožila 
během své kariéry  pošťačky na zdejší 
poště. Cena: 60,- kč

Kniha Stoleté hospody 
líčí osudy známých i méně známých podniků.

Nejen pro milovníky piva a časté návštěvníky 
restauračních zařízení máme k dispozici novou 
KNIHU nesoucí název: "Stoleté hospody" od Pe-
tra Broulíka. Jedná se o příběhy východočeských 
hostinců, které nestárnou. Cena: 150,- Kč

Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
koncert

HELENA VONDRÁČKOVÁ
s kapelou Charlie Band
host: Šárka Vaňková
úterý 3. srpna 2010 ve 20 hodin
I. nádvoří kolowratského zámku

Rychnov nad Kněžnou, 
vstupné: 450,- 500,- 550,- Kč

předprodej od 3. května od 13 hodin
v kanceláři Pelclova divadla (494535329)

po: 13-16h     st: 8-17h      čt: 8-16h

SIBIŘ – ČTYŘI KONTAKTY
Dne 17. 5. 2010 v 1700 se koná v Městském informačním centru 

v Rychnově nad Kněžnou přednáška na téma 
„SIBIŘ – ČTYŘI KONTAKTY“. Přijďte si poslechnout vyprávění 

o putování za zatměním Slunce na Sibiř.
Vstupné: 60 Kč

Městské informační centrum, Svatohavelská 105
516 01 Rychnov nad Kněžnou



1. – 21. 5.  FOTÍM, FOTÍŠ, FOTÍME
DDM  Fotosoutěž pro žáky ZŠ, SŠ a dospělé 
  – Jak vidím lidi a věci kolem sebe.
  Po ukončení výstava.                                 A. Bořková

7.,14.,28.5.  TOP – TOPIC PARTY
DDM  Diskotéka pro děti a mládež. Hudba všeho druhu.
16:00  Cena: 20,-                                                L. Vohralík

7.- 8.5.  SEANCE
DDM  Příprava letních dětských a příměstských táborů.
20:30                                                                                L. Vohralík

15.5.  KURZ PLETEME Z PEDIGU
DDM  cena: 250,-
9:00 – 16:00                 A. Bořková

15.5.  „PO RYCHNOVSKÝCH ŠLÁPOTÁCH II.“
10:00-16:00  Celodenní putování po Rychnově. Malá poznávací
DDM  soutěž pro rodiny za zajímavé ceny a slosování
  o rodinný pobyt na Rychnovsku. 
  Pořadatel Déčko, ICM, Město Rychnov n. Kn.

J. Solár
15.5.  BĚH O POHÁR DÉČKA
DDM  Start 15:00- 15:30 hod.Startovné 10 Kč/os.  
 M. Fajglová

15.5.  TVOŘIVÝ DEN PRO RODINU 
DDM    Dílnička pro maminky a tatínky s dětmi, společné 
14:00 -16.00  tvoření                                                J. Solár 

19.-21. 5.  BAMBIRIÁDNÍ VÍKENDOVKA
DDM  Pobytová akce spojená s technicko-organizačním
9:00  zabezpečením Bambiriády.
                                  L. Vohralík
20.-21.5.  BAMBIRIÁDA
Pol. nám.  Prezentace organizací pracujících s dětmi
9:00-18:00  a mládeží.Vysoké a nízké lanové překážky, plavba  
  na lodičkách, stan deskových her, airsoftové hřiště,  
  vystoupení, koncerty                               L. Vohralík

22.-23.5.  ZA ODMĚNU
Polekanec  Víkendový pobyt pro pomocníky Déčka, kteří se 
10:00  podílejí na realizaci velkých akcí            L. Vohralík
       
      
26.5.  MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
DDM  Soutěž mladých zahrádkářů Českého zahrádkářské-
ho od 8:00  svazu         A. Kolaříková
    
28.5.  ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ DÉČKA
DDM  Závěrečná prezentace hudebních a společensko-
  vědních ZÚ pro širokou veřejnost       Z. Krassková

29.5.  ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW
Spol. centrum Prezentace všech tanečních a pohybových kroužků
15:00- 17.00 Déčka.Vstupné dobrovolné.                          J. Solár

30.5.  DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Liberk  Soutěž pro všechny děti, které si přinesou 
Od 6:30  Rybářský prut k rybníku v Liberském údolí.
  Občerstvení zajištěno.                         A. Kolaříková
   
        PROGRAMY PRO ŠKOLY
                 Pro předem objednané třídní kolektivy
                 Keramické dílny                                   Z. Krassková  

  OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ MŠMT
  Atletický čtyřboj pro žáky ZŠ praktických 
  a ZŠ speciálních                                A. Bořková

Déčko 
květen  2010

 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA RYCHNOV N. KN.
 MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 SPOLEČNOST „PŘÁTELÉ ZUŠ“
 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

zvou na 

DNY ZUŠ  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
20.5. – 17.6. 2010

20.5.  Slavnostní koncert k 65. výročí založení hudební         
         školy v Rychnově nad Kněžnou 
 Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou,19 hodin
 účinkují – Michal Kubáč, Zuzana Kubáčová, Jan Zemen,              
 Jiří Berger

22.5.  Vernisáž prací žáků výtvarného oboru 
 Koncert rodin     
 Lovecký sál, Zámek Kvasiny, 14 hodin

24.5. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru 
           2. patro ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, 15 hodin

25.5. Absolventský koncert  
           Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou, 19 hodin

27.5. Koncert posluchačů konzervatoří 
           Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou, 19 hodin
           účinkují – Eva Kosková, Kristýna Kováříčková, 
          Pavel Zemen
 vstupné:  50,- Kč  25,- Kč DĚTI A DŮCHODCI

   Ve středu 12. května 2010 od 14 do 17 hodin se v prostorách Základní umě-
lecké školy v Rychnově nad Kněžnou uskuteční přijímací řízení pro všechny 
vyučované obory. Rodičům dětí, které budou nastupovat do přípravných roč-
níků, nabízíme možnost zápisu bez přijímacích zkoušek. Starší děti vykonají 
přijímací pohovory a poté budou zařazeny do jednotlivých ročníků. Zápisu se 
mohou zúčastnit děti předškolního věku až po dospělé. Následující školní rok 
2010 – 2011 budou žáci školy studovat v těchto oborech:

HUDEBNÍ
- hra na klavír, klasické varhany, keyboard, akordeon, bicí
- hra na housle, violu, violoncello, kytaru, sólovou a basovou elektrickou kytaru
- hra na dechové nástroje dřevěné a žesťové
- výuka sólového zpěvu
- sborový zpěv – Rychnovský dětský pěvecký sbor
- elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

VÝTVARNÝ
- plošná tvorba (kresba, malba, grafi ka)
- prostorová tvorba (modelování a tvarování, keramika)
- objektová a akční tvorba
- výtvarná kultura formou projektového vyučování
- základy výtvarného vyjadřování a utváření pozitivního vztahu k umění

TANEČNÍ
- základním cílem je vychovat žáky k hlubšímu vnímání hudby, prostoru a pře-
devším sama sebe a druhých
- vyučované taneční techniky – moderní tanec (Lemon, Horton, Cuninngham, 
Graham), klasický tanec, jazz, lidový tanec, taneční gymnastika, pohybová a 
rytmická cvičení pro předškolní děti

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
- děti se učí formou hry, dramatických etud a průprav základním dovednostem 
rozvíjejícím jejich schopnost soustředění, pozornosti, pohybu, rytmického vní-
mání, technice přednesu a základního hereckého projevu

Pro děti, které do srpna 2010 dovrší věku pěti let, je určen dvouhodinový blok 
týdně hudební a taneční průpravy.

Kontaktní informace: Tel: 494 534 832, 494 377 634-6 
e-mail: skola@zusrk.cz, www.zusrk.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO VŠECH OBORŮ ZUŠ 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU



Úspěšný rychnovský 
muzikant

Místo, datum, program, účinkující – plakáty a pozvánky tohoto druhu 
nás provázejí běžným životem a někdy se v jejich záplavě trochu ztrácíme.
Jedna takováto zpráva nás zaujala, týkala se totiž rychnovského rodáka, 
violoncellisty JANA ZEMENA.

 Začneme tedy úplně stejně – galerie Lichtenštejnského paláce na Malostran-
ském náměstí v Praze, 25.března, účinkuje Jan Zemen – violoncello, beethove-
novské variace a sonáta, Janáčkova Pohádka, Dvořákův koncert h moll. Mohl 
bys nám k tomu říci něco bližšího?

 Byl to program mého bakalářského koncertu v rámci studia na pražské AMU 
ve třídě p.profesora Miroslava Petráše ve spolupráci s klavíristkami doc. Věrou 
Langerovou a Olenou Ivaněnko, se kterou v současné době natáčíme sonátu 
Sergeje Rachmaninova ve zvukovém studiu HAMU. 

 Tedy završení určité etapy tvého života, ale jak to vlastně začalo? Jak 
ses k hudbě dostal?
  Maminka je učitelka klavíru v rychnovské ZUŠ, takže hudbu jsem vnímal
vlastně dříve,než jsem se narodil, děda Jiří Novák je učitelem hry na housle a 
dlouholetým ředitelem ZUŠ v Týništi, taťka si podle svých slov „prohrál“ život 
za svobodna – hrál na klarinet v Prácheňském souboru písní a tanců, dechovce, 
tanečním orchestru, strýc Tomáš absolvoval konzervatoř na klarinet – tedy hudba 
nás s bratry obklopovala odmala.Začal jsem se hrou na klavír u maminky, po-
sléze u p. učitelky Skalické v Týništi, ale důležitější nástroj přišel v mých sedmi 
letech, p.učitelka Jana Formanová mě začala učit na cello. O dva roky později mě 
doporučila k p.učitelce Benýškové do ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové. Tam 
jsem vlastně jezdil až do 15 let, kdy se mne ujal p.profesor Josef Krečmer na 
pardubické konzervatoři, nyní mě vyučuje p.Petráš na pražské AMU.

 Zní to velmi jednoduše a lehce, bylo to tak i celá ta léta?
  No, někdy to bylo docela náročné, protože dvakrát či třikrát v týdnu mě rodiče 
po škole posadili do vlaku či autobusu do Hradce a večer okolo šesté sedmé si 
pro nás ( posléze i s bratrem Petrem, také cellistou) jezdili autem.Přitom jsem 
od 12 let chodil na gymnázium, bylo toho někdy až dost, ale nelituji. Měl jsem 
výborné učitele, kteří mi pomohli vybudovat si docela slušné základy,dodnes 
si uvědomuji, že oproti jiným spolužákům na konzervatoři jsem toho uměl 
daleko víc v předmětech, které se zde již neučí.
 Ještě dvě jména velmi důležitá pro můj život musím zmínit, paní Jarmilu Šor-
novou, která mi dala tak perfektní základy hudební teorie, že jsem z toho čerpal 
ještě v polovině studia na konzervatoři, a pana Jaromíra Křováčka – měl jsem 
ohromné štěstí, že po půlroce mého ježdění do Hradce potřeboval nové cellisty 
do svého orchestru, takže v deseti letech jsem se stal členem Primavery, špič-
kového mládežnického orchestru, se kterým jsme posléze i s bratrem nejen 
projezdili republiku a půlku Evropy, ale potkal jsem zde přátele na celý život. 
Někteří z nich se stali potom i členy orchestru Barocco sempre giovane, ve 
kterém spolupracujeme s vynikajícími osobnostmi naší hudby, namátkou Vác-
lav Hudeček, Ivan Ženatý, manželé Séguartovi, Luboš Hucek, Michaela Fu-
kačová, Marek Štryncl a mnoho dalších. Speciálně  tato sezóna je pro soubor 
důležitá a plná velkých úspěchů, jakými jsou třeba koncertní účast na festivalu 
Pražské jaro nebo natočení již v pořadí druhého CD.

Mateřská škola KYTIČKA
Děti z Mateřské školy Kytička zazna-
menaly další báječné úspěchy ve vý-
tvarné soutěži. Tentokrát se zapojily 
svými obrázky do VIII. ročníku ce-
lostátní soutěže pro děti předškolního 
věku „Školka plná dětí“. A výsledky? 
1. místo v kategorii 5-letých dětí vy-
hrála „naše“ Žanetka Malá a 2. místo 
vyhrála „naše“ Verunka Šubertová. 
Radost byla opravdu veliká a obě hol-
čičky se s rodiči zúčastnily slavnostní-
ho vyhodnocení a předávání cen v aule 
Univerzity v Hradci Králové. Blaho-
přejeme oběma úžasným malířkám a 
přejeme jim mnoho radosti při malo-
vání a další výtvarné úspěchy!       KV

 Při tolika aktivitách, dostaneš se vůbec domů?
  Není to tak často, jak bych si přál, s Baroccem odehrajeme cca 50 koncertů
ročně, hraji ještě v duetu s vynikající kytaristkou Petrou Poláčkovou a nadto 
učím na ZUŠ v Třebechovicích. Ale jsou události, kvůli kterým se rád vracím.

 Které ?
 Moje mamka stála u zrodu novoročních koncertů ZUŠ, kde se sejdou nejen 
stávající, ale i bývalí žáci školy, a to je vždy nádhera. Letos máme nadto

velmi milou povinnost hrát na slavnost-
ním koncertu školy 20.května, kde se 
sejdeme s Michalem a Zuzkou Kubáčo-
vými, Jirkou Bergerem. Již teď se na to 
těším, protože nevidíme se tak často, a 
je vždy radost slyšet špičkové muzikan-
ty z našeho města ( Michal je vedoucím 
dechové sekce ve Filharmonii Zlín a 
učí na Konzervatoři Kroměříž, Zuzka 
je členkou Filharmonie Pardu-bice a 
Jirka studuje fl étnu na Hochschule für 
Musik v Drážďanech a barokní hudbu v 
Mnichově). A pak je zde koncert rodin, 
krásná záležitost, kde se sejdou všichni, 
kteří sice nehrají špičkově, ale mají hud-
bu rádi, což je nejdůležitější. My jsme si 
zahráli dokonce dvakrát celá rodina plus 

děda z Týniště a moc jsme si to užili.

 Vraťme se ještě k Tvému bakalářskému koncertu.
  Ano, je to završení určité etapy, teď bych se rád dostal na magisterské studium 
na AMU, poohlížím se po stáži či ročním studiu v zahraničí a samozřejmě 
připravuji se na konkurz do renomovaného tělesa ( jsem pověrčivý, takže více 
neprozradím), abych získal práci, která mne baví.

 Ať to vyjde ke Tvé spokojenosti, budeme držet palce. Teď mne napadá, že 
svým úspěšným bakalářským koncertem sis vlastně předem dal dárek k Tvým 
nadcházejícím 25.narozeninám. Tedy vše nejlepší a hodně štěstí.

Fakta: 1994 – přijat na ZUŠ  Na Střezině Hradec Králové
       1996 – 2.místo v soutěži ZUŠ – ústř.kolo
      1997 – čestné uznání Prague Junior Note   
       1998,1999 – 1.místo v republice jako člen Primavery
       2001 – 3. místo v soutěži konzervatoří
       2004 – laureát mezinár. Soutěže v Liezenu
 2005 – 1.místo v kat. cell a absolutní vítěz soutěže konzervatoří,                            
              zakládající člen orchestru Barocco sempre giovane

           
  S Janem Zemenem jr. si povídal PaedDr. František Žatečka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou

si Vás dovoluje pozvat na workshop 
Mistra přírodní léčby Reiki a Oshových meditací

Martina Wilczka

Kundalini meditace
• obecné principy meditace • co je to vlastně stav meditace • proč je pro 
civilizovaného člověka obtížné dosáhnout stavu meditace • jak meditace 

prospívá našemu tělu i duši • deprogram mysli jako nutný prvek pro 
dosažení stavu meditace

• principy Kundalini meditace • energie kundalini • účinek Kundalini 
meditace • 

Na tomto workshopu si budete moci vyzkoušet tuto unikátní oblíbenou 
techniku a naučíte se, jak ji praktikovat v domácím prostředí. 

Tato meditace je vhodná pro každého bez rozdílu věku.

26.5.2010 v 18.00 hodin
Pelclovo divadlo, salonek



Volnočasové aktivity

Mladé volejbalistky úspěšněMladé volejbalistky úspěšně

Základní škola a Praktická škola Základní škola a Praktická škola 
Kolowratská ul.Kolowratská ul.

      Základní škola a Praktická škola, Kolowratská ul. v Rychnově n. Kn. klade 
vedle vzdělávání a výchovy svých žáků velký význam odpolední zájmové činnosti. 
Nabízí jim každoročně škálu možností, jak zajímavě trávit volný čas. Děti si vždy v 
září vybírají podle svého zájmu jeden nebo více kroužků - nepovinných předmětů. 
V letošním školním roce naši žáci vybírali z těchto možností:
1.Výpočetní technika začátečníků - 8 žáků se učí základní dovednosti na počítači, 
pracuje s výukovými programy a hraje počítačové hry. Skupina 8 pokročilých žáků 
se zdokonaluje v práci s PC a vytváří školní časopis.
2. Zdravotní tělesná výchova - 8 dětí s drobnými tělesnými vadami cvičí cviky pro 
správné držení těla, cviky na posilování a protahování různých svalových skupin a 
rády cvičí s hudbou.
3. Základy anglického jazyka - 6 žáků se formou her učí jeho základům..
4. Výtvarné činnosti - 7 dětí si osvojuje různé výtvarné techniky, zkouší i nové 
netradiční a pracuje s různými materiály.
5. Práce se dřevem - 3 chlapci vyrábějí v dílně loutky pro loutkové divadlo.
6. Hudební činnosti - 7 dětí si rozvíjí svoji hudebnost, jemnou motoriku, schopnost 
rytmizace. Učí se známé lidové a umělé písně a připravují vystoupení na školní 
besídky a Bambiriádu.
7. Sportovní aktivity - 9 dětí si osvojuje základní prvky obratnosti, hraje míčové 
hry- kopanou, basketbal a florbal.
8. Keramika - 5 dětí vytváří prostorové předměty z keramické hlíny, vyrábí a barví 
odlitky z forem.
9. Literární a dramatická výchova - 7 dětí procvičuje správnou výslovnost, jazy-
kolamy, řeší hádanky. Během roku již nacvičily a spolužákům zahrály pohádky O 
Budulínkovi a Otesánek.
10. Zdravotní a pohybové činnosti - 10 dětí se učí teoreticky a prakticky základům 
první pomoci. Nacvičují taneční vystoupení, která předvádějí na školních besídkách 
a Bambiriádě.
   Stručný výčet činností z nepovinných předmětů na naší škole ukazuje, že si žáci 
mohou vybrat dle svého zájmu, jak budou dále rozvíjet svoje dovednosti a schop-
nosti. Jsme rádi, že této možnosti, jak užitečně pod vedením zkušených učitelů trávit 
odpolední čas, využívá letos 70 procent našich žáků.                         Kolektiv učitelů

 Malé uši zahrály seniorům v 50. roce vzniku jejich klubu (Rychnov 
nad Kněžnou)
  Dětský smyčcový soubor z rychnovské základní umělecké školy 
Orecchie piccolo (italsky = malé uši), duo a trio předvedly svoje umění 
seniorům v jejich velmi pěkném klubu na Palackého ulici.  Jeho 117 
členů se schází pravidelně v pondělí a úterý odpoledne (v průměru jich 
tam ten den bývá 60), na činnost klubu přispívají 50 tisíci korunami  
Sociální služby města Rychnova nad Kněžnou a na celoročním progra-
mu jsou nejrůznější akce, jako přednášky, promítání, výlety, procházky, 
koncerty i slavnostní odpoledne.  
  S vedoucí klubu Alenou Fajtovou jsme listovali v jeho pěti obsáhlých 
kronikách, a tak z té první podáváme svědectví, že tento klub (tehdy dů-
chodců)  existuje v Rychnově přesně 50 let. První strana kroniky uvádí 
zápis o jeho činnosti v městské kronice z roku 1960: Klub důchodců 
byl zřízen péčí MNV v hostinci U Netuků čp. 112 v  budově sekretari-

átu ČSL mezi OV KSČ a 
LŠU. Vybaven je základ-
ním prostým nábytkem, 
společenskými hrami a 
denním tiskem,  místnost 
působí studeným a málo  
přitažlivým dojmem, sa-
motná jeho návštěva není 
příjemná, neboť přímo 
sousedí se sekretariátem 

ČSL, přes ní se do něj prochází, a 
další dveře vedou do soukromého 
bytu pana Netuky. 
  Pro nepamětníky vysvětlení: Ne-
tukových hostinec U Města Plzně 
býval ve Svatohavelské ulici (nyní 
je na jeho místě nový dům v příze-
mí s prodejnou rybářských potřeb), 
sekretariát OV KSČ sídlil tehdy v 
budově vedle kostela svatého Havla (nyní v přízemí městské informační 
centrum)  a lidová škola umění bývala v domě na rohu ulic Svatohavel-
ské a Tylovy (nyní v něm sídlo OV KSČM).                                                 -kr-

  Hráčky Volejbalového klubu mládeže Réma Rychnov nad Kněžnou vzorně re-
prezentovaly naše město v Hradci Králové na turnaji v MINIvolejbalu.
  V neděli 21.března uspořádala Slavia HK ve své hale v Labské kotlině turnaj 
pro nejmenší volejbalistky. Rému reprezentovala dvě družstva v poli 19 soupe-
řek z celého kraje Královéhradeckého, Pardubického i Libereckého.
Minivolejbal se hraje ve třech hráčích na zmenšeném hřišti a s upravenými pra-
vidly ve věkové kategorii 12let a mladší.
"A"družstvo Rémy si počínalo velice úspěšně. Přemožitele našlo až ve finále v 
souboji o 1.místo.
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena rychnovská Kristýna LIEBICHOVÁ. 
Gratulujeme!                             Luděk RUPRICH, VKM Réma Rychnov n.Kn. 
                                 GSM : 606 658 189,  e-mail: ruprich.ludek@drevotrust.cz

Orecchie picolo (Malé uši)

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Královéhradeckého kraje

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501
494 534 377, 722 457 124, www.cvkhk.cz, rychnov@cvkhk.cz

Tvůrčí psaní
• Termín a místo konání:  4. květen 2010, 9 - 15 hodin 
• Lektor: Mgr. Jarmila Doležalová Garant programu: Mgr. Hana Šípková 
   Účastnický poplatek: 500,- Kč 
• Poznámka: S sebou přineste papíry a fi xy.
Pohádkové postavy a poutní místa Orlických hor

• Termín a místo konání:  6. květen 2010, 12 - 15 hodin 
• Lektor: PaedDr. Josef Lukášek a PhDr. Miroslava Nováková 
• Garant programu: Mgr. Hana Šípková 
• Účastnický poplatek: 400,- Kč 
Hádanky a prožitkové hry pro děti a mládež

• Termín a místo konání:  13. květen 2010, 8 - 12 hodin 
• Lektor: Mgr.Jiří Maléř Garant programu: Mgr.Jiří Zeman 
• Účast. poplatek: 500,- Kč 
Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček II

• Termín a místo konání:  28. - 29. květen 2010, 
• PÁ od 16 h., SO do 15 hodin, 
• Sdružení Neratov - Kopeček, Bartošovice č. p. 15 
• Obsah: Víkendové setkání zaměřené na nácvik výtvarných technik. Keramic-
ká dílna- Tkalcovská dílna - Košíkářská a další výtvarné techniky 
• Lektor: Vladislav Bukáček a kolektiv Účastnický poplatek: 1 200 Kč (včetně 
materiálu) Doporučené spojení: Individuální doprava. Přes Rokytnici v O. h.: po 
příjezdu do Bartošovic za mostem vpravo, na další křižovatce pod kostel vpravo 
dolů, vlevo bude škola,za ní vlevo do kopečka-nově opravený statek čp. 15.

Místo konání: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou (pokud není uvedeno 
jinak). Žádný ze seminářů není určen dětem.

Přihlášení vždy nejpozději 8 dní před konáním akce na:
Mgr. Hana Šípková, 494 534 377, 722 457 124, sipkova@cvkhk.cz

Další nabídku seminářů najdete na www.cvkhk.cz



LUŠTĚTE SE ZPRAVODAJEMLUŠTĚTE SE ZPRAVODAJEM

PUTOVÁNÍ PO ZEMI TOMTAR A TROLLŮ 
– DÍL ČTYŘICÁTÝ

   Při své cestě podél jezera Storsjön se zastavujeme v městečku Persasen, 
abychom si prohlédli ... (PRVNÍ TAJENKA), který se zde vyrábí již od 
18. století. Jen pro zajímavost, vyráběli zde i křesla pro ... (DRUHÁ TA-
JENKA). Při prohlídce této výrobny si nešlo nevšimnout cen a to se nám 
protáčely panenky, div jsme z toho nešilhali. Pokračujeme v cestě dále na 
jih a to se již dostáváme na druhý konec pohoří, jehož vrcholky dosahu-
jí  výše ... (TŘETÍ TAJENKA). Právě zde se nachází lyžařské středisko 
.... (ČTVRTÁ TAJENKA), které využívají švédští lyžaři – běžci. Je tady 
obrovské parkoviště, hotel, banka, pošta i kiosek na občerstvení. Také 
zde naleznete ... (PÁTÁ TAJENKA), kde si můžete prohlédnout mnoho 
zajímavých exponátů, které patřily takovým lyžařským velikánům jako 
byli Thomas Wassberg, Torgny Morren, ... (ŠESTÁ TAJENKA) a mnoha 
dalším. V přilehlé místnosti se nechají pořídit za přijatelnou cenu jak ... 
(SEDMÁ TAJENKA), tak i různé repliky dobového oblečení. Z tohoto 
muzea odcházíme plni dojmů a pokračujeme v další cestě k jihu.

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA:

VODOROVNĚ: A. Anglicky „otevřený“; přípravek na koupání; mléčný 
nápoj; nebdíti; planetka; svatební květina. – B. Nabídnout (pohoštění); 
DRUHÁ TAJENKA; nářečně „chlapec“. – C. Hliníková slitina; jihoa-
merický indián; Oděvní tvorba (zkr.); odvar; planina. – D. Mládě skotu; 
podnik v Trutnově; biřic; prášek na praní; karetní hláška (žebrák); znač-
ka čepelek. – E. Hudební nástroj; zjišťování frekvence jazykových jevů; 
SEDMÁ TAJENKA; očistit vodou. – F. Výšivka; popěvek; čidlo zraku; 
pohonná směs; iniciály básníka Sládka; značka kusu; druhová číslovka. – 
G. Odloučenost; ČTVRTÁ TAJENKA; norský sýr; nářečně „sekera“. – H. 
Plody ořešáku; příslušník staroslovanského vymřelého kmene; společnost 
pevně semknutá; německy „země“; rod papoušků; kresba. – I. Soustava 
napjatých nití; elektricky nabitá částice; svorka; tropická step. – J. Sladké 
dřevo; domácí jméno Lucie; bodrý venkovan; tažný pes. – K. Asfalt; druh 
pryskyřice; lyže; zkratka titulu Doktor; Stanice technické kontroly (zkr.); 
pracovník těžící rudu; staročeské vztažné zájmeno. – L. Indonéská jednot-
ka hmotnosti (123 kg); údobí; nářečně „ohnice“; označení první jakosti 
zboží; stará početní jednotka; stupeň výkonnosti v judu; arabský vládce. 
– M. Naše elektrárna; krev bohů; čeládka; stát v USA. – N. Město ve 
Francii; planetka; citoslovce poskočení; severský paroháč; výrobce brýlí; 
turecký pěvec. – O. Cukr; patřící lámovi; první ostrov z atolů; sahati. – P. 
Ukrajinská píseň; druh květenství; číšnická vesta; vysílen; český tanec. – 
R. Římskými číslicemi 1000; chemická značka uranu.

KUPÓN - RZ  5/2010
Tajenka:......................................................................

....................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Adresa:........................................................................

...................................................................................

...................................................................................
Vyplněný kupón odešlete poštou, e-mailem nebo ho 
můžete vhodit do označené schránky na podatelně 

Městského úřadu

do 18. května 2010 !!!

SVISLE: 1. Představený kláštera. – 2. Ze-
mědělský pozemek; provaz se smyčkou; 
zůstatek (slovensky); značka decimetru. 
– 3. Domácí jméno Eduarda; PÁTÁ TA-
JENKA. – 4. Předložka; část žaludku pře-
žvýkavců; italsky „hodina“; oděv; značka 
milimetru. – 5. Mužské jméno; onemocněti; 
polévkový knedlíček. – 6. Krátké spojení; 
řeka v Rusku; mužské jméno; symetrála. 
– 7. Rod papoušků; část Vídně; javor (bo-
tanicky); jihoevropan. – 8. Rodinný bůžek; 
beduínský plášť; německé ženské jméno; 
fotbalový šéf sboru rozhodčích. – 9. Citos-
lovce klapnutí; SPZ Ustí nad Orlicí; stovky; 
spisovatel. – 10. Autonomní oblast (zkr.); 
mezinárodní označení souhvězdí Volans; 
cizokrajná rostlina; španělsky „řeka“; znač-
ka miliampéru. – 11. SPZ Karlových Varů; 
citoslovce smíchu; TŘETÍ TAJENKA. – 
12. Prodejce nábytku; hodnota; japonské 
souostroví; lyžařský oddíl (zkr.); barvivo na 
vajíčka. – 13. Kryt; uhlovodík; podnožník; 
starořecký bůh stád. – 14. Bikarbona; pod-

stavec; obava; harmonie. – 15. Kosmetický přípravek; loketní kost; cestovní 
doklad; SPZ Karviné; jméno herce Sklenčky. – 16. Polní plošné míry (slo-
vensky); římskými číslicemi 4; ŠESTÁ TAJENKA. – 17. Trampský oddíl 
(zkr.); SPZ Košic; pohádková bytost; zaniklá šachová figura; Lesní správa 
(zkr.). – 18. Modla; označení železničních vagonů Nizozemska; rybářský py-
tel; český herec. – 19. Slovensky „nikdo“; tur; označení stanoviště tramvají; 
statečná. – 20. Fotbalový klub v Miláně; belgické lázně; set; proslulost. – 
21. Tenisové dvorce; cizí mužské jméno; sarmaté; mys. – 22. Hloubkoměr; 
svařováním nastavit; slovenské přirovnání. – 23. Polynéský opojný nápoj; 
kuchyňská potřeba; klam; pytlácké nástrahy; název sušenek. – 24. Rudé 
sicilské víno; PRVNÍ TAJENKA. – 25. Silný provaz; dámský klobouček; 
kozáčtí velitelé; citoslovce bolesti. – 26. Egyptská bohyně války.
NÁPOVĚDA:  G – KNAOST, H – ANT, K – ELEMI, L – AMAT, TRÝL, 
M – ICHOR, N – OZAN, OTERO, 4 – RUMEN, 6 – ATY, 8 – LÁR, 10 – 
VOL, 13 – NADIR, 20 – NIMB.     Vladimír Čihák

Tajenka a výherci na straně 16.



1. sroubené domy
2. přírodní krytinu
3. travnatý porost
4. obchodní centra
5. nákupní turistice
6. strhla most
7. silniční tepnu

- Václav Plaček, 

Mírová 1459, RK

- Radek Drašner, 

Hrdinů odboje 649, RK

- Jiří Matula, 

Sokolovská 1114, RK

- Josef Junek, 

Sokolovská 1109

Výhercům blahopřejeme. Výhra 

(CD) jim bude zaslána poštou.

TAJENKA 
4/2010

VÝHERCI 
4/2010

LORÉN - MASÁŽNÍ SALÓN
NOVÁ METODA REDUKCENOVÁ METODA REDUKCE

MIMICKÝCH VRÁSEKMIMICKÝCH VRÁSEK
- zeštíhlení problematických partií

- zrychlení metabolismu
- zpevnění pokožky - viditelná likvidace celulitidy

- detoxikace organismu - zlepšení funkce lymfatického systému
- indické masáže hlavy – protistresové, protimigrenózní

- švédské rekondiční masáže - medové detoxikační masáže
Možnost zakoupení dárkových poukazů

OBJEDNÁVKY: tel.: 604 949 458
Panská 79 (2. patro), Národní dům Rychnov n.Kn.

Zadejte k nám svoji

NEMOVITOST NA PRODEJ

STAIKA rychnovská realitní kancelá  v.o.s.,
Palackého 696, 516 01 Rychnov n. Kn.

www.staika.cz

494 535 454
603 140 014

KNIŽNÍ VELKOOBCHOD

přijme prodejce
podmínka: vlastní automobil

více informací na tel. č. 731 497 064 
nebo email: mona.kozakova@seznam.cz



HORSKÁ KOLA
Veřejný závod 3. ročník

Generali-Sport Bárt BIKEMARATHON se uskuteční 
v sobotu 22.5.

Start a cíl je na letišti v Ústí n.O. Prezentace od 9:00 do 10:30 hod., 
nebo předem prostřednictvím internetu.

Trasy: 64km, 32km, 13km.  Start 11:00 (64km),  11:30 (32km).
Závodí se v jednotlivých věkových kategoriích. 

V rámci závodů proběhne dětský den (soutěže pro děti, skákací 
hrad, …) pod vedením Rodinného centra Srdíčko.

Bližší info: www.bikemarathon.cz, nebo na tel.: 603 526 307.
Srdečně zvou pořadatelé.

Konečně přišlo dlouho očekávané 
jaro a vodáci vyrazili na řeky. A co 
vy, už jste někdy pádlovali v kánoi po 
řece? Říkáte, že ne? Ale rádi byste to 
zkusili dříve než vyrazíte s partou na 
populární Vltavu? 
Nemáte loď? Po celém světě již fun-
gují půjčovny lodí, které rádi vaše 

problémy vyřeší. V naší zemi, ale i v našem okrese, již třetím rokem půjčovna 
lodí funguje. Od začátku dubna až do října si můžete v Kostelci nad Orlicí v au-
tokempu Orlice přímo u řeky (kemp se nachází hned vedle koupaliště) vypůjčit 
dvou nebo třímístné plastové kánoe a vyjet po Orlici na půldenní, celodenní a 
nebo i vícedenní výlet. Lodě si můžete vypůjčit a odvézt i na jiné řeky. Pokud 
jste ještě nikdy nepádlovali, tak můžete dříve než vyrazíte po proudu řeky, využít 
klidné vody na náhonu protékajícím kempem v Kostelci k nácviku základních 
záběrů. Pracovníci půjčovny vám rádi pomohou a poradí, pádlovat však budete 
muset sami. Také vám můžeme nabídnout plavbu po řece s průvodcem. 
Řeka Orlice je totiž na rozdíl od notoricky známých dovolenkových řek (Vltava, 
Sázava, Lužnice) vodácky náročnější, ale o to zajímavější.

Těšíme se nashledanou. Ahoj. Helena a Libor Borůvkovi, Kostelec nad 
Orlicí www.lodkyorlice.cz , tel. 605 443 747

Bývalí členové a zaměstnanci
Kovodružstva VD Rychnov n.K.

se sejdou na společné 
schůzce

ve středu dne 19. května 2010 
ve 14 hodin

v hostinci U Elišky v Lipovce.
Těšíme se, že se ve zdraví setkáme.

Cyklobusy startují
V květnu se v kraji rozjedou první cyklobusy, kraj je podpoří 3,5 miliony.
Milovníkům cyklistiky začnou od května sloužit ve čtyřech oblastech Krá-
lovéhradeckého kraje linky speciálních cyklobusů. Provoz autobusových 
linek, které umožňují přepravovat cestující i s koly, letos podpoří kraj 3,5 
miliony korun, což dnes schválili krajští zastupitelé. První cyklobusy se 
rozjedou 1. května v Českém ráji.

Jako první se rozjede od soboty 1. května cyklobus na trase Turnov – Vy-
skeř – Hrubá Skála - Újezd pod Troskami – Libuň – Holín –Jičín. Postupně 
začnou do konce května sloužit turistům cyklobusové linky v  Krkonoších, 
Kladském výběžku a v Orlických horách.

Učitelka na MD nabízí hlídání dětí 
za rozumnou cenu. 

V případě zájmu prosím volejte 724 291 177.

Služby video, audio
  Přepis vašich fi lmových a video materiálů na DVD, VHS, CD aj.
 Zpracuji Vaše akce a domácí video  Ozvučování schůzí apod.

Karel Švenka – FM
Sokolovská 29, Rychnov n.Kn.
494 535 372, 603 948 835

Propozice: team.cs-shop.cz
Jiří Dvořák (dvorak_cz@seznam.cz)

Petr Stuchlík (stuchl@quick.cz)

Půjčovna lodí Půjčovna lodí 
v Kostelciv Kostelci



a ABS

VIZÁŽISTIKAVIZÁŽISTIKA

Na Vaši návštěvu se těší Rosana MichálkováNa Vaši návštěvu se těší Rosana Michálková
tel.: 739 449 740, Rychnov nad Kněžnoutel.: 739 449 740, Rychnov nad Kněžnou

    
  
 barvová typologie

 analýza pleti 
    přístrojem SAM  

 odborné 
    poradenství                                              
    péče o pleť  

 společenské 
     a svatební líčení

 „malá škola“ líčení 

 konzultace 
    a prodej pěstící
    a dekorativní 
    kosmetiky

 dárkové poukazy 
    na služby a zboží, 
    dle přání klienta

upravená, svěží, spokojená… prostě sváupravená, svěží, spokojená… prostě svá
Během měsíců ledna a února 2010, jsme organizovali sbírky použitého textilu 

ve větších městech naší republiky. K této aktivitě jsme byli nuceni přistoupit 

z důvodu nedostatku textilního materiálu, se kterým naši klienti pracují, ale 

také z důvodu lepší dostupnosti pro občany.

Jsme nezisková organizace, která se zabývá svozem použitých oděvů po celé 

republice. Veškerý textilní materiál vytřídíme a dále poskytujeme sociálně 

potřebným občanům. Nepotřebný materiál dále poskytujeme k dalšímu prů-

myslovému zpracování, čímž chráníme životní prostředí, jelikož by textilní 

materiál jinak skončil v odpadech. Na třídění tohoto materiálu se podílejí lidé 

z okraje společnosti, kteří nejsou schopni si sami sehnat zaměstnání a kolikrát 

jim to ani jejich situace neumožňuje. Máme cca 70 takových klientů, kterým 

jsme schopni zajistit práci a zároveň i ubytování v naší azylové ubytovně. 

Bez pomoci lidí v celé republice a dostatečného množství materiálu, nejsme 

schopni poskytovat tyto sociální služby.

  Z tohoto důvodu jsme do určitých části vašeho města vylepili letáky, kde 

jsme občany poprosili o darování, pro ně již nepotřebného textilního materi-

álu, před dům. Přes naše očekávání se v ulicích vašeho města nashromáždilo 

obrovské množství oděvů. Za které jsme vašim občanům nesmírně vděční. 

Přesto, že řidiči jezdili od časných ranních hodin, nebyli schopni vše v dohod-

nutém čase svézt. Proto na některých místech, (cca 1% ze všech oslovených 

míst), ležely darované pytle v ulicích do večerních hodin, což vrhalo záporné 

pocity lidí na naší organizaci. Dovolte nám vyjádřit naší hlubokou omluvu za 

komplikace, které jsme nechtěně způsobili nejen vašemu městu, ale i vašim 

občanům, kteří měli jistě spoustu práce s přípravami oděvů pro naší Diakonii.

Věříme, že přijmete naší omluvu a i nadále zachováte přízeň naší organizaci 

v případě, že bychom v budoucnu tuto akci chtěli ve vašem městě opakovat.

              Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík – ředitel 
                           Mgr. Lenka Wienerová – oblastní ředitelka



Volby 2010 - Královéhradecký kraj

JUDr. Cyril Svoboda
53 let
poslanec

prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, Dr.Sc.
69 let
chirurg, emer. přednosta chirurgické kliniky HK
Dvůr Králové nad Labem

Ing. Vladimír Derner
53 let
2. náměstek hejtmana
Třebechovice pod Orebem

MUDr. Jiří Veselý
41 let
primář interního oddělení 
Broumov

Ing. Jiří Vitvar
47 let
ředitel odboru OP
Jičín

Vážení spoluobčané,
naše strana, KDU-ČSL, jde zlatou střední cestou. 
Jsme pojistkou proti extrémním řešením. Odmítáme rozhazování stejně jako asociální 
šetření. Ucházíme se o Váš hlas, abychom hájili zájmy pracovitých a odpovědných lidí. 
Víme, jak obnovit pracovní místa. Bojujeme proti korupci, hazardu, lichvě a byrokracii. 
Chceme, aby se neustále zmenšoval rozdíl mezi Královéhradeckým krajem a Prahou. 
Dlouhodobě zlepšujeme situaci rodinám s dětmi a seniorům. V nynější těžké době alespoň 
zajistíme, aby se po volbách nezhoršily životní podmínky pro ty, kteří vychovávají děti, 
a pro seniory. Hlas pro nás je hlasem pro schopné a slušné. Hlas pro nás je hlasem 
pro rodinu. Hlas pro nás je hlasem pro lepší budoucnost.

Ing. Petr Neumann
43 let
vedoucí střed. výp. tech.
Nové Město nad Metují

Bc. Karel Klíma
53 let
starosta města
Hostinné

RNDr. Jana Kejzlarová
56 let
farmaceutka
Trutnov

Mgr. Hana Hátlová
54 let
ředitelka speciální ZŠ
Boháňka

Pavel Hůlek
35 let
obchodní manažer
Dobruška

Antonín Novotný
65 let
starosta obce
Podbřezí

Ing. Petr Stejskal
43 let
živnostník
Hradec Králové

Emanuel Grubner
34 let
akviziční bankéř
Trutnov

Jana Janečková
21 let
studentka univerzity HK
Rokytnice v Orl. horách

Ing. Anna Maclová
50 let
ředitelka Oblastní charity
Hradec Králové

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.
33 let
manažer
Náchod

RNDr. Václav Derner
52 let
ředitel fi lharmonie
Třebechovice pod Orebem

Bc. Marie Kubínová
27 let
studentka VŠ
Údrnice

Mgr. Jan Kafka
34 let
archivář
Červený Kostelec
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