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� závěrečný koncert

� rychnovský dětský sbor Ptáčata



Rychnovský Rychnovský jarmarkjarmark
26. - 27. 8. 2011

Poláčkovo náměstí a nádvoří Kolowratského zámku
Pátek 16:00 – 24:00 | Sobota 10:00 – 24:00
V rámci doprovodných akcí se budou konat dílny pro děti, pobíhat budou zvědaví pštrosi, po 
náměstí se bude toulat Zilvar, servírovat budeme dobré jídlo a pití a nad rámec Vám zámek 
nabídne prohlídky s oživlými obrazy.

Pátek
16:00 Zahájení JARMARKU s kapelou KLAPETO Morava
16:40 Jak šlo tele do světa pohádka Divadla eMILLIon
17:20 Žonglér PUPA
18:00 Ukázka střelných a palných zbraní SHŠ FLAMBERG
18:40 Fr. R. Čech DÍVČÍ VÁLKA v podání „Divadla OKKO“
  na nádvoří Kolowratského zámku
18:40 Cesta za poznáním pro malé cestovatele
19:20 Kapela KLAPETO Morava
20:00 O Červené Karkulce – pohádka Divadla eMILLIon
20:40 Žonglér PUPA
21:20 Cesta meče – šermířské vystoupení SHŠ FLAMBERG
22:00 Tance z období třicetileté války – taneční vystoupení
  souboru AMBROSIA
22:40 Ohňová show – Divadlo eMILLIon
23:20 Kapela KLAPETO Morava na dobrou noc

Sobota
10:00 Otevření Jarmarku
10:05 Slavné souboje – šerm SHŠ FLAMBERG
10:40 Žonglér Martin
11:20 Princezna se zlatou hvězdou – pohádka Divadla
 eMILLIon
12:00 polední pauza
13:00 Kapela KLAPETO Morava
13:40 Slavné souboje – šermířské vystoupení SHŠ
 FLAMBERG
14:20 BAROKO – taneční vystoupení souboru AMBROSIA
15:00 Rytíř a jeho kůň – SHŠ FLAMBERG
15:40 Kapela KLAPETO Morava
16:20 Perníková chaloupka – pohádka Divadla eMILLIon
17:00 Žonglér MARTIN
17:40 Kyrysník Marie Terezie – šermířské vystoupení 
 SHŠ FLAMBERG
18:20 Markytánky – tanec souboru AMBROSIA
19:00 Kapela KLAPETO Morava
19:40 Humorná přednáška „Mistr kat“ – Divadlo eMILLIon
20:20 Orient – taneční vystoupení - skupiny AMBROSIA
21:00 Barokní obrazy – šerm FLAMBERG
21:40 Žonglér MARTIN
22:20 Ohňová show Divadla eMILLIon, tanečnic, šermířů
 a žonglérů
23:00 Kapela KLAPETO Morava na dobrou noc

Vstupné:
Dospělí – 80 Kč, děti – 50 Kč a rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) – 199 Kč. 
Po předložení vstupenky z Poláčkova léta 2011 sleva 10 Kč na jednotlivé vstupné pro dospělé a děti.

Akce je spolufinancována z prostředků soutěže Obec přátelská rodině.
Spojeno s oslavou 100 let značky FAB.

Město Rychnov nad Kněžnou | Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. | DÉČKO a další společnosti města
www.rychnovsko.cz | www.rychnov-city.cz | www.kulturark.cz

26. srpna 2011
Prohlídky zámku s oživlými obrazy
Prohlídky – 18:30, 19:15, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45hod.  
Předprodej časových vstupenek na pokladně zámku 
a v Informačním centru Rychnov nad Kněžnou od 2. srpna 
2011. Omezený počet lidí ve skupině, doporučujeme 
využít předprodej.

Vstupné: děti do 6 let – zdarma, děti 6–15 let – 50,- Kč, 
dospělí – 80,- Kč, rodinné vstupné – 210,- Kč
(rodinné vstupné je pro 4 osoby z toho max. 2 děti ve věku 
od 6 do 15 let) 
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Vážení spoluob�ané,

 po p�edložení návrhu na zvýšení dan� z nemovitostí pro rok 2012 a roky následující a po odsouhla-
sení tohoto kroku v Zastupitelstvu m�sta dne 8. �ervna 2011 jsem se rozhodl informovat vás o d�vo-
dech, které vedly k rozhodnutí zmín�ný návrh Zastupitelstvu m�sta p�edložit a prosazovat jej.

 M�sto Rychnov nad Kn�žnou má velmi zjednodušen� �e�eno �ty�i zdroje � nan�ních prost�edk�. 
Pátý potenciální zdroj úmysln� nezmi	uji, tím je �erpání úv�ru na provoz m�sta. Oprávn�n� se ale 
domnívám, že zadlužení m�sta není malé a splátky ve výši 10 748 000 K� ro�n� a s tím spojená i platba 
úrok�, pro rok 2011 p�edpokládaná ve výši 1 530 000 K�, zat�žují rozpo�et m�sta více než dostate�n�. 
Navíc se domnívám, že by nebylo úpln� snadné úv�r na provoz m�sta získat a navíc si myslím, že 
tak, jako v�tšina z nás ve svém domácím rozpo�tu, i m�sto by se m�lo snažit vyjít s p�íjmy tak, aby 
nemuselo d�lat další dluhy.

 Prvním zdrojem jsou da�ové p�íjmy. Ty zna�n� kolísají každý m�síc a po m�síci kv�tnu 2011 
jsme v situaci, kdy da	ové p�íjmy jsou na úrovni da	ových p�íjm� v roce 2010. Domnívám se ale, že 
spolehnout se na to, že da	ové p�íjmy budou v roce 2011 vyšší a tím m�sto získá výrazn� vyšší � nan�-
ní prost�edky, než jsme p�edpokládali, je nerealistické o�ekávání. Navíc je t�eba zmínit, že v p�íjmech 
z daní m�stu Rychnov nad Kn�žnou chybí zvýšený výnos z dan� z nemovitostí, který byl pro rok 2010 
zvýšen a poté snížen.

 Druhým zdrojem je p�ísp�vek státu na výkon státní správy, který m�sto Rychnov nad Kn�žnou 
zajiš
uje. Jedná se o vydávání osobních doklad�, cestovních doklad�, evidenci vozidel, výplatu soci-
álních dávek a pod. V listopadu 2010 jsme obdrželi dopis, ve kterém Ministerstvo � nancí oznamovalo, 
že m�sto Rychnov nad Kn�žnou obdrží o cca 4 600 000,- K� v roce 2011 mén�, než v roce p�edcho-
zím. I když rozsah výkonu státní správy z�stal stejný. V kv�tnu 2011 jsme obdrželi další dopis, který 
situaci trochu vylepšil, i tak ale ve srovnání s rokem 2010 chybí cca 3 200 000,- K�.

 T�etím zdrojem je p�ebytek � nan�ních prost�edk� na ú�tu m�sta z let p�edchozích. Jedná se 
o cca 16 600 000,- K�. V tom je ale obsažena �ástka cca 880 000,- K� nevyplacených dávek v roce 2010, 
kterou m�sto na po�átku roku 2011 muselo vrátit do státního rozpo�tu. �istý p�ebytek hospoda�ení z mi-
nulých let je tedy 15 720 000,- K�. Z tohoto zdroje jsme rozhodli, že budeme � nancovat „Rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace v Dlouhé Vsi a Rovni“ s ohledem na to, že z prost�edk� Královéhradeckého kraje 
se komunikace, vedoucí Dlouhou Vsí a Rovní, rekonstruuje. Ve výb�rovém �ízení na dodávku rekon-
strukce vodovodu a kanalizace zvít�zila stavební � rma s cenou cca 12 500 000,- K� bez DPH.

 Další nezbytnou položkou bude více než z�ejm� rekonstrukce hlavního vodovodního p�ivad��e 
od zdroj� pitné vody do m�sta. Jedná se o tém�� 1 km dlouhý p�ivad��, na kterém jsme za uplynu-
lou zimu zaznamenali 27 havárií. P�edpokládaná cena rekonstrukce je cca 3 000 000,- K�. Prostým 
sou�tem a porovnáním uvedených �ástek dojdeme k tomu, že po realizaci obou stavebních akcí dojde 
k vy�erpání tohoto zdroje � nancí. 
 I když � nancování rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Dlouhé Vsi a Rovni bude probíhat i v le-
tech 2012 a 2013, � nan�ní prost�edky na úhradu faktur si musíme rezervovat a neutratit je za n�co 
jiného.

 �tvrtým zdrojem je Rezervní fond m�sta. Ten ve � nan�ním vyjád�ení dosahuje �ástky cca 
7 400 000,- K�. Domnívám se, že to není nijak vysoká �ástka s ohledem na to, že provozní rozpo�et 
m�sta se v posledních letech pohyboval okolo 200 000 000,- K�. P�íjmy roku 2011 jsme v rozpo�tu 
p�edpokládali v úrovni 183 600 000,- K�, tedy výrazn� mén�, než v �ad� p�edchozích let. 
Navíc dosud není ukon�ena kontrola ze strany interního auditu Regionální rady Severovýchod, kde, 
jak jsem v dubnu na Zastupitelstvu informoval, je avizován požadavek vrácení �ásti dotace na výstav-
bu „Sportovního a relaxa�ního centra v Rychnov� nad Kn�žnou“ ( Bazén RK ). V p�ípad� negativního 
výsledku kontroly budeme nuceni použít tyto � nan�ní prost�edky.

 Domnívám se, že � nance m�sta Rychnov nad Kn�žnou je t�eba dát do po�ádku, že m�sto se musí 
nau�it hospoda�it tak, aby se jeho � nan�ní pozice nezhoršovala a aby se m�stu da�ilo vyjít se svými 
p�íjmy. 

Jsem si v�dom, že rozhodnutí zvýšit da	 z nemovitostí není populární krok a bezpochyby budu 
podroben tvrdé kritice. Na druhou stranu si myslím, že dobré hospoda�ení m�sta je zájmem ob�an�, 
kte�í ve m�st� žijí. V��ím tedy, že tento krok, vedoucí k cíli, tedy zlepšení hospoda�ení m�sta s � nan�-
ními prost�edky, ob�ané pochopí.

 Pokud jste do�etli až sem, d�kuji vám za pozornost, kterou jste v�novali �lánku, který jsem napsal 
a ve kterém jsem se vám znovu pokusil vysv�tlit, že � nan�ní situace m�sta není jednoduchá a že chci 
za svoji osobu se sv��eným majetkem  a � nancemi nakládat ú�eln� a hospodárn� ve prosp�ch m�sta 
a vás, mých spoluob�an�.

V Rychnov� nad Kn�žnou dne 13. �ervna 2011 
             Jan Sko�epa

SLOVO STAROSTY



RADNICE SD�LUJERADNICE SD�LUJE

• RM vzala na v�domí podepsání dohody o ukon�ení spolupráce s partnerským m�stem 
Oudewater v Holandsku (uzav�ené dne 22.6.1995) dne 6. 5. 2011 starostou m�sta inicio-
vané partnerským m�stem Oudewater a bývalým vedením M�sta Rychnov nad Kn�žnou. 
• RM vzala na v�domí podepsání dohody o ukon�ení spolupráce s partnerským m�stem 
Oudewater v Holandsku (uzav�ené dne 22.6.1995) dne 6. 5. 2011 starostou m�sta inicio-
vané partnerským m�stem Oudewater a bývalým vedením M�sta Rychnov nad Kn�žnou. 
• RM  vzala na v�domí oznámení �editelky Mate�ské školy �ty�lístek, Rychnov n. 
Kn., Mírová 1487 o vzdání se místa �editelky školy ke dni 31. 8. 2011 a vyhlašuje kon-
kursní �ízení na místo �editele/ky Mate�ské školy �ty�lístek, Rychnov n. Kn., Mírová 
1487, dle p�edložené návrhu a schvaluje harmonogram tohoto konkursního �ízení, dle 
p�edloženého návrhu a navrhuje do konkursní komise tohoto konkursního �ízení dle § 
2, odst. 3, písm. a) vyhlášky �. 54/2005, o náležitostech konkursního �ízení a konkurs-
ních komisích, místostarostku m�sta Mgr. Janu Drejslovou a vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a t�lovýchovy paní Ludmilu Cabalkovou. 
• RM souhlasí s umíst�ním sídla spole�nosti Bytová správa s.r.o. v objektu �p. 1054, 
ul. Svatohavelská, Rychnov n. Kn.
• RM schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek 
dle § 74 zák. �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, k ve�ejné zakázce „Dodavatel elek-
trické energie“ pro M�sto Rychnov n. Kn. a jím z�ízené organizace, ve složení: pan Ji�í Rázl 
(náhradník Ing. Jitka Hauptfleischová), Ing. Jan Sko�epa (náhradník Mgr. Jana Drejslová), 
pan Tomáš Erben (náhradník Mgr. Zden�k Žabokrtský), pan Ji�í Skokan (náhradník pan 
Jan Valchá�) a pan Jan Najman (náhradník pan Jaroslav Kejzlar).
• RM schvaluje vyhodnocení nabídek na stavbu „Cyklostezka Lesopark V�elný v Rych-
nov� n. Kn.“, kterým byla vybrána firma COLAS CZ, a.s., Ke Klí�ku 9, Praha a pov��uje 

starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em.
• RM vzala na v�domí informaci pana Milana Cedidly, AUDIS BUS s.r.o., Rych-
nov n. Kn. o možnosti získání 50% dotace na projektový zám�r „Vlá�ek Rychno-
vá�ek“ v roce 2011.
• RM vzala na v�domí korespondenci s ob�anským sdružením Emauzy �R, Rych-
nov n. Kn. ve v�ci vyklizení �p. 515 v Rychnov� n. Kn.v�etn� souvisejících pozemk�. 
• RM schvaluje poskytnutí finan�ního p�ísp�vku ve výši 20.000,-- K� Euroregionu 
Glacensis, Panská 1492, Rychnov n. Kn. na spolufinancování projektu „Cyklobusy 
Orlických hor 2011“.
• RM souhlasí s užitím znaku m�sta Rychnov nad Kn�žnou oblastním spolkem  
�eského �erveného k�íže Rychnov n. Kn., Panská 79 na medailích pro sout�že Mla-
dých zdravotník� ze základních škol Královéhradeckého a Pardubického kraje.
• RM schvaluje uzav�ení Mandátní smlouvy na zajišt�ní zadávacího �ízení pro 
projekt „Analýza rizik potencionálních zdroj�  zne�išt�ní ohrožujících významný 
vodárenský zdroj“ s RNDr. Tomášem Kytlíkem, Kostelec n. Orl., dle p�edloženého 
návrhu.
• RM schvaluje  v�cný dar - zlatou pam�tní medaili vydanou k 750. výro�í m�sta - 
bezp�ísp�vkovým dárc�m krve za 80 odb�r� - panu Michalu Fry�ovi a paní Slav�n� 
Langrové. 
• RM souhlasí s oslovením firmy Eurest na vypracování nezávazné nabídky na pro-
vozování školního stravování ve spole�nosti Školní jídelna RK, s.r.o.
            
                Mgr. Jana Drejslová                                   Ing. Jan Sko�epa
                      místostarostka                  starosta RM  

• RM souhlasí s vystavením prohlášení správce vkladu o splacení vkladu ve výši 
200.000,-- K�, tzn. v plné výši, do spole�nosti Ú�etnictví M�sta Rychnov nad 
Kn�žnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. 
• RM v Rychnov� nad Kn�žnou ve funkci valné hromady spole�nosti Kultura 
Rychnov nad Kn�žnou, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., I� 27475689 schva-
luje zm�ny a úplné zn�ní zakladatelské listiny spole�nosti Kultura Rychnov nad 

Kn�žnou, s.r.o. a pov��uje starostu m�sta k právním úkon�m týkajícím se zm�n 
a úplného zn�ní zakladatelské listiny spole�nosti Kultura Rychnov nad Kn�žnou, 
s.r.o. v�etn� podpisu notá�ského zápisu.
            

  Mgr. Jana Drejslová            Ing. Jan Sko�epa
                  místostarostka                    starosta

• RM pov��uje pana Mgr. Karla Štrégla, �lena Zastupitelstva m�sta Rychnov nad 
Kn�žnou, k p�ijetí prohlášení o uzav�ení manželství a k provád�ní ob�anských ob�ad�.
• RM souhlasí s užitím znaku m�sta Rychnov nad Kn�žnou p�ísp�vkovou organizací 
Plavecký bazén RK, Javornická 1720, Rychnov n. Kn. na propaga�ních materiálech 
p�ísp�vkové organizace. 
• RM schvaluje konkursní komisi pro konkursní �ízení na místo �editele/ky Mate�ské 
školy �ty�lístek, Rychnov n. Kn., Mírová 1487 ve složení: p�edseda – Mgr. Jana Drej-
slová, �lenové – paní Ludmila Cabalková, Bc. Iveta Lukešová, paní Kamila Vlachová, 
paní Jaroslava Lenfeldová a Bc. Miloslava Beránková a jmenuje tajemníkem výše 
uvedené konkursní komise paní Petru Censovou-Popovskou.
• RM schvaluje
1. plnou moc Ing. Yvon� Eliášové, bytem K�inice, Broumov k zastupování m�sta Rych-
nov nad Kn�žnou v p�íprav� a zajišt�ní podklad� k podání žádosti a k vypl	ování žádosti 
o dotaci z Opera�ního programu životního prost�edí, prioritní osy 6 – Zlepšení stavu 
p�írody a krajiny,  pro projekt „Regenerace zelen� m�sta Rychnov nad Kn�žnou“.
2. plnou moc Ing. Martin� Langerové, referentce M�stského ú�adu Rychnov n. Kn., 
odboru výstavby a životního prost�edí, k jednání se Státním fondem životního prost�e-
dí �R ve v�ci projektu „Regenerace zelen� m�sta Rychnov nad Kn�žnou“, žádajícího 
o podporu v rámci Opera�ního programu životního prost�edí, prioritní osy 6 – Zlep-
šení stavu p�írody a krajiny. 
• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na akci: „Vým�na osv�tlení ve t�ídách ZUŠ, Panská 1492, Rychnov n. Kn.“ vít�zem 
výb�rového �ízení � rmu MAT – EL s.r.o., �eskobratrská 135, Letovice a pov��uje  
starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em. 
• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na akci: „Vým�na oken a vstupních dve�í ZŠ Rove	, Rove	 60, Rychnov n. Kn.“ 
vít�zem výb�rového �ízení � rmu STAVONA s.r.o., �eské Libchavy 177 a pov��uje  
starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em. 
• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na akci: „Vým�na osv�tlení v 2. NP pavilonu ZŠ Masarykova, Javornická �p. 1488, 

Rychnov n. Kn.“ vít�zem výb�rového �ízení � rmu Gamacom s.r.o., Dubany 81, Pardu-
bice a pov��uje starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em. 
• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na akci: „Odstran�ní zemní vlhkosti ZŠ Masarykova �p. 563, Rychnov n. Kn.“ vít�-
zem výb�rového �ízení � rmu Drymat – Systeme v.o.s., Rabštejnská lhota 147, Chru-
dim a pov��uje starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em. 
• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na akci: „Oprava stávajících sociálních za�ízení v 1. a 2. NP MŠ Sluní�ko, Javornická 
1379, Rychnov n. Kn.“ vít�zem výb�rového �ízení � rmu D.A.N. stavební spole�nost, 
Zbuzany 1062, Rychnov n. Kn. a pov��uje starostu m�sta podpisem smlouvy s vybra-
ným uchaze�em. 
• RM schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení 
nabídek na ve�ejnou zakázku „Stavební úpravy koupelny ve 2. NP v dom� s pe�ova-
telkou službou“ ve složení: pan Zden�k Brandejs, Ing. Jan Sko�epa a pan Jan Najman.
• RM vzala na v�domí dopis ob�anského sdružení Emauzy �R, Rychnov n. Kn. 
ve v�ci vyklizení �p. 515 v Rychnov� n. Kn. v�etn� souvisejících pozemk� ze dne 
13.5.2011 a souhlasí s p�edloženým návrhem odpov�di pro ob�anské sdružení Emau-
zy �R, Rychnov n. Kn. s termínem p�edání p�edm�tných nemovitostí nejpozd�ji 
do 10.6.2011 a schvaluje plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování M�sta 
Rychnov nad Kn�žnou ve všech v�cech souvisejících s vyklizením a p�edáním domu �p. 
515 s pozemky v Rychnov� n. Kn. ob�anským sdružením Emauzy �R, Rychnov n. Kn.
• RM schvaluje plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování M�sta Rychnov 
nad Kn�žnou ke všem v�cem souvisejícím s p�ihlášením pohledávek v celkové výši 
141.692,-- K�  s p�íslušenstvím za panem MVDr. J.P., trvale bytem Hradec Králo-
vé, do exeku�ního �ízení vedeného soudním exekutorem Mgr. Petrem Polanským 
a do exeku�ního �ízení vedeného soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, a to 
v�etn� zastupování v tomto �ízení. 
             
            Mgr. Jana Drejslová            Ing. Jan Sko�epa
                místostarostka                     starosta

Výtah ze zápisu z jednání 
Rady m�sta v Rychnov� nad Kn�žnou 

ze dne 9. 5. 2011 

Výtah ze zápisu z jednání 
Rady m�sta v Rychnov� nad Kn�žnou 

ze dne 16. 5. 2011 

Výtah ze zápisu z jednání 
Rady m�sta v Rychnov� nad Kn�žnou 

ze dne 23. 5. 2011 



Výtah ze zápisu z jednání 
Rady m�sta v Rychnov� nad Kn�žnou 

ze dne 6. 6. 2011

• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Výroba a mon-
táž 3 ks  kuchy	ských linek, Na Drahách 832, Rychnov n. Kn.“ vít�zem výb�rového �ízení � rmu Patrick 
Marek, Tr�kova 690, Rychnov n. Kn. a pov��uje starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em. 
• RM vzala na v�domí žádost spole�nosti Helpion, o.p.s., Polá�kovo nám�stí 85, Rychnov n. Kn. o povolení 
k provozování prodejního místa spole�ností na p.p.�. 3006/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (p�ed budovou sídla spole�nosti) 
za ú�elem prodeje vlastních výrobk� a ukládá odboru správy nemovitostí zve�ejnit zám�r m�sta Rychnova n. Kn. 
vyp�j�it �ást p.p.�. 3006/1 v k.ú. Rychnov n. Kn.
• RM vzala na v�domí žádost pana S.P., Rychnov n. Kn. o pronájem �ásti p.p.�. 3302 v k.ú. Dlouhá Ves u Rych-
nova n. Kn. za ú�elem umíst�ní kiosku s ob�erstvením a ukládá odboru správy nemovitostí zve�ejnit zám�r m�sta 
Rychnova n. Kn. pronajmout �ást p.p.�. 3302 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn.
• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Stavební úpravy 
koupelny ve 2. NP v dom� s pe�ovatelkou službou“ vít�zem výb�rového �ízení � rmu REMING s.r.o., Soukenická 
1176, Rychnov n. Kn. a pov��uje  starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em. 
• RM vzala na v�domí informaci odboru správy nemovitostí ve v�ci vymáhání pohledávky od pana M.J. a schva-
luje navržený postup �ešení dle  varianty �. 2), tj. p�edat k soudnímu vymáhání a schválení  plné moci JUDr. Milosla-
vu Tuzarovi k zastupování M�sta Rychnova nad Kn�žnou v soudním �ízení o zaplacení dluhu s p�íslušenstvím proti 
panu M.J., trvale bytem Rychnov n. Kn.,  a o v�etn� p�ípadného �ízení o �ádných nebo mimo�ádných opravných 
prost�edcích exeku�ního �ízení.
• RM vzala na v�domí žádost paní P.Š., bytem Koryta, Kostelec nad Orlicí o prominutí poplatku z prodlení 
za zd�d�né dlužné nájemné po otci a odkládá žádost paní P.Š. do zaplacení  jistiny ve výši 14.966,-- K� 
a soudního poplatku 600,-- K�.
• RM schvaluje na základ� doporu�ení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Dodavatel elektrické 
energie“ vít�zem     výb�rového  �ízení   � rmu Energo LaR s.r.o., Javornická 1501, Rychnov n. Kn.  a  pov��uje  
starostu m�sta podpisem smlouvy s vybraným uchaze�em. 
• RM schvaluje prodej rezerva�ních místenek na st�ede�ní prodejní trhy z vlastní produkce (ovoce, zelenina, 
sadba) v�etn� prodeje ovoce a zeleniny ve velkém konané v horní polovin� Starého nám�stí v Rychnov� n. Kn. 
od 1.7.2011 následovn�: cena místenky na 1 m�síc – 300,-- K�, cena místenky na jedno kalendá�ní �tvrtletí – 
700,-- K�, cena místenky na kalendá�ní pololetí – 1.200,-- K�, cena místenky na kalendá�ní rok – 2.000,-- K�.
• RM schvaluje uzav�ení smluv na konání prodejních farmá�ských a �emeslných trh� v horní polovin� Starého 
nám�stí v Rychnov� n. Kn.  každé druhé pond�lí v období  od 11.7.2011 do 19.9.2011 s panem Rudolfem Stuch-
líkem, Náchod, dle p�edložené žádosti ze dne 28.5.2011.
• RM schvaluje uzav�ení    Smlouvy   o   dílo  na  zajišt�ní   administrace  a   monitoringu projektu „Analýza 
rizik potenciálních zdroj� zne�išt�ní ohrožujících významný vodárenský zdroj“ s RNDr. Lenkou Kupkovou, Pi�ín, 

 Od 1. 7. 2011 p�ebírá správu bytového fondu a nebytových prostor ODBOR 
SPRÁVY NEMOVITOSTÍ, který p�esídlil ze staré radnice do budovy M�stského 
ú�adu v Havlí�kov� ulici 136. Hlášení oprav, p�edávání, p�evzetí byt� �i nebytových 

prostor bude mít na starosti Bc. Zden�k Hlavá�ek, tel.: 494 509 167, mobil: 
739 903 647, e-mail: zdenek.hlavacek@rychnov-city.cz (I. patro, místnost �. 123). 
Problematiku stanovení výše nájemného, záloh za služby, vyú�tování, eviden�ních 
list� byt�, fakturaci nájemného a platby do pokladny bude spravovat za Ú�etnictví 

M�sta Rychnov nad Kn�žnou, s. r. o. pí. Hana Zimmerová, 
tel.: 494 539 049, Staré nám�stí 68 (radnice na nám�stí), 516 01 Rychnov nad Kn�žnou. 

M�sto Rychnov nad Kn�žnou M�sto Rychnov nad Kn�žnou 
sd�luje ob�an�msd�luje ob�an�m

dle p�edloženého návrhu.
• RM schvaluje plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování M�sta Rychnov nad Kn�žnou v soudním �ízení 
o zaplacení 10.483,-- K� s p�ísl. proti panu D.T., trvale bytem Rychnov n. Kn., a to v�etn� p�ípadného �ízení o �ádných 
nebo mimo�ádných opravných prost�edcích a exeku�ního �ízení.
• RM ve funkci valné hromady spole�nosti Ú�etnictví M�sta  Rychnov nad Kn�žnou, s.r.o., se sídlem Rychnov 
n. Kn., Staré nám�stí 68, I�: 28819411 schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele, dle p�edloženého návrhu, 
mezi spole�ností Ú�etnictví M�sta Rychnov nad Kn�žnou, s.r.o. 
a  jednatelkou spole�nosti Ú�etnictví M�sta Rychnov nad Kn�žnou, s.r.o., Staré nám�stí 68, Rychnov n. Kn. paní 
Ing. Zde	kou Brandejsovou, s ú�inností od 13.6.2011.
• RM schvaluje uzav�ení Smlouvy o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS se spole�ností ATLAS 
consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, Ostrava-Moravská Ostrava, dle p�edloženého návrhu.
• RM vzala na v�domí žádost Ob�anského sdružení rodi�� a p�átel d�tí s handicapem ORION, Javornická 1581, 
Rychnov n. Kn. o p�ísp�vek na p�ed� nancování Denního aktiviza�ního centra a ukládá  starostovi m�sta zajistit odeslá-
ní odpov�di Ob�anskému sdružení rodi�� a p�átel d�tí s handicapem ORION s možností p�íslibu poskytnutí � nan�ních 
prost�edk� z rozpo�tu m�sta až v roce 2012, p�ípadn� v pr�b�hu let 2012 - 2013. 
• RM vzala na v�domí zápis z jednání Komise dopravní ze dne 25.5.2011 a odkládá rozhodnutí o zm�n� dopravního 
�ešení v centru m�sta na p�íští jednání rady m�sta z d�vodu obhlídky n�kterých míst. 
• RM vzala na v�domí zprávu Mgr. Karla Štrégla k výhledu využití rekrea�ního st�ediska Stará Hu
 na období 2011 
- 2013.
• RM  ve funkci valné hromady spole�nosti Kultura Rychnov nad Kn�žnou, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., 
Panská 79, I� 27475689 revokuje usnesení RM �. 295/11 ze dne 30.5.2011 a schvaluje Smlouvu o výkonu funkce 
jednatele, dle p�edloženého návrhu, mezi spole�ností Kultura Rychnov nad Kn�žnou, s.r.o. a novou jednatelkou spo-
le�nosti Kultura Rychnov nad Kn�žnou, s.r.o., Panská 79, Rychnov n. Kn. paní PhDr. Marií Otavovou, trvale bytem 
s ú�inností od 1. 6. 2011.
• RM schvaluje uzav�ení Smlouvy s paní Janou Lemfeldovou, Lukavice 222 zavazující k p�ebírání do pé�e útulku 
na adrese Lukavice 222 ps� odchycených a p�ivezených  strážníky M�stské policie Rychnov n. Kn., dle p�edloženého 
návrhu.
• RM schvaluje uzav�ení Smlouvy se spole�ností MATRIX a.s., T�ebešov 1, Rychnov n. Kn. ve v�ci odstran�ní škod 
spole�ností v termínu nejpozd�ji do 30.9.2012 vzniklých p�i výstavb� Letoviska Studánka, dle p�edloženého návrhu.                          
                         

      Mgr. Jana Drejslová                     Ing. Jan Sko�epa
                                     místostarostka                             starosta

NOVINKA
Oblíbené recepty školní jídelny

 5.

Ku�ecí maso 
se smetanou 

a kari

hub nebo kuku�ice. Jako p�ílo-
ha se hodí r�zné druhy rýže.

1          kelímek smetany 
            na va�ení cca 250 ml
2 ks     cibule
500 g   ku�ecí maso 
            s�l 
            kari ko�ení podle   
            chuti

 Na oleji osmahneme na kosti�-
ky nakrájenou cibulku, nakrájené 
ku�ecí maso spole�n� s trochou 
soli a kari ko�ením. Po zm�knutí 
masa zalijeme smetanou na va�e-
ní a ješt� chvilku pova�íme.
 Jídlo se dá obm�nit i p�idáním 

Uzáv�rka zá�ijového �ísla Rychnovského zpravodaje 2011 
je 18. srpna 2011.

Zasílejte proto Vaše p�ísp�vky a inzerci 
s dostate�ným p�edstihem.

V dny uzáv�rky se dokon�uje kompletace p�ísp�vk� a není možné p�ijmout více-
�ádkový p�ísp�vek.Pokud ho p�esto zašlete pozd�ji, avizujte to n�kolik dní p�edem, 

odhadn�te si pro n�j pot�ebný prostor a dejte nám to v�d�t. Pak je šance ho uve�ejnit.
V opa�ném p�ípad� musíme Váš p�ísp�vek p�esunout do p�íštího �ísla.

D�kujeme za pochopení.

 Rychnovská místní organizace Svazu t�lesn� postižených uzav�ela v listo-
padu 2007 smlouvu o spolupráci na 10 let s obdobnou organizací zdravotn� 
postižených v polském Klodsku. Po náhodném setkání na dožínkách v srpnu 
2008 se od �íjna lo	ského roku zintenzivnila �etnost setkání zástupc� obou 
organizací. Sešli jsme se na pozvání polských p�átel v jejich prost�edí v zase-
dací hale tamního gymnázia, kde jsme si navzájem p�edstavili �innost našich 
organizací. Akce se zú�astnilo 26 �len� z Rychnova nad Kn�žnou.

 P�ijali jsme výzvu k ú�asti 
na podzimní sportovní Olympiád� pro 
zdravotn� postižené a výbor nomino-
val opatrn� 4 �lennou delegaci. 18. 
listopadu jsme odjeli jedním autem 
do Klodska s mírnými obavami, jaké 
sportovní disciplíny nás o�ekávají. 
Veškeré sportovní d�ní se odehrávalo 
v místní krásné sportovní hale v dis-
ciplínách, které dokázali zvládnout 
i zdravotn� postižení. Zahájení se 

zú�astnili �elní p�edstavitelé m�sta Klodsko i klodské gminy. Naše skupinka 
doplnila družstvo mírn� mentáln� postižených z Vroclavi a byla velmi úsp�šná 
- v kone�ném ú�tování kombinované družstvo obsadilo 2. místo mezi 8 zú-
�astn�nými. Sportovními výkony se zapojili pánové Jaroslav Lemfeld, Miloš 
Kops a Josef Šeda. �idi� auta p�sobil ve funkci "nehrajícího kapitána". 
 Na oplátku p�ijali polští p�átelé naše pozvání do Rychnova na tur-
naj jednotlivc� v kuželkách. 17. dubna 2011 jsme p�ivítali 12 �len� z Klodska 
v kuželn� rychnovské TJ Start. Srdnat� se zapojili do sportování a spole�n� jsme 
prožili velmi p�íjemné dopoledne. I hosté p�edvedli slušné výkony a odváželi si 
z Rychnova drobné ceny za umíst�ní.
 Sobota 4. �ervna 2011 byla v Klodsku pro zdravotn� postižené op�t 
dnem olympijským. Tentokráte jsme vyslali do Klodska kompletní 8 �lenné druž-
stvo, do kterého byli nominováni pánové  Jaroslav Lemfeld, Josef Šeda, Miloš 
Kops, Josef Linhart, dámy Marie Jirsová, B�la Hacklová, Marie Charvátová 
a Renata Linhartová. Do již známého prost�edí jsme cestovali dv�ma auty s v�-
domím toho, co nás o�ekává. Zahájení akce byl p�ítomen zástupce starosty m�sta, 
pan starosta se objevil na chvíli b�hem probíhajících sout�ží. Pr�b�h soupe�ení 6 
kompletních družstev byl velmi dramatický a vyrovnaný. V kone�ném ú�tování 
získalo 1. místo a pohár pro vít�ze do trvalého vlastnictví naše družstvo.
 Je p�íjemné mít dobré známé a p�átele i za hranicemi našeho státu, 
t�šíme se, že se spolupráce na podobné úrovni bude nadále rozvíjet.
                                                                                                            
                                                                                                        

Karel Kaplan

OLYMPIÁDA
ZDRAVOTN� POSTIŽENÝCH 

V KLODSKU

Upozorn�ní dopisovatel�m a inzerent�m



SPOLE�ENSKÁ KRONIKASPOLE�ENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum oslaví v�m�síci  �ervenci

Významné životní jubileum oslaví v�m�síci  srpnu

�     94 let       Marie Smolová                      Na Drahách
�� 94 let       Karel Mossbeck                     Na Drahách 
�� 92 let       Ludmila Pavlová                    Na Trávníku
�� 90 let       Božena Dusilová                   Úzká
�� 89 let       Josef Daní�ek                       Hrdin� odboje
�� 84 let       Jind�ich Novák                      Dlouhá Ves
�    79 let       Ada Tichá, Ing.                      Vycpálkova
       

���   79 let       V�ra Rejfí�ová                     Sokolovská
       �   79 let       Ludmila Bo�ková                  Lokot
       �   79 let       Josef Kunc, Ing.                   Sokolovská
       �   78 let       Hana Krej�ová                     Hrdin� odboje
       �   77 let       Marie Vidie�anová               Na Drahách
        ��70 let        Božena Prokešová               Jungovo náb�eží 

V�m�síci kv�tnu 2011 
uzav�eli  s�atek :

ZZubní pohotovost ubní pohotovost  -  �ERVENEC - SRPEN -  �ERVENEC - SRPEN
ordina�ní hodiny: 

sobota - ned�le, svátek 08:00 - 12:00h
02.07.   MUDr. Pokorná V�ra                       J. Pitry 448 , Opo�no                            494 667 628
03.07.   MUDr. P�ibylová Marta                        Komenského 209 , �astolovice                          494 322 706
05.07.   MUDr. Pta�ovská Eva                        Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí                494 321 740
06.07.   MUDr. Seidlová Zdenka                     Skuhrov nad B�lou 17                      494 598 205
09.07.   MUDr. Malátková Ludmila                  poliklinika Rychnov nad Kn�žnou                      494 515 696
10.07.   MUDr. Stejskalová V�ra                      zdrav.st�edisko Kout 566, Borohrádek               494 381 263
16.07.   MUDr. Sudová Simona                         poliklinika, Mírové nám.88, Týništ� n.O.               494 371 031
17.07.   MUDr. Sv�tlík Filip                              Tyršova 515 , Opo�no                                           494 667 553 
23.07.   MUDr. Šmídová Alena                       poliklinika, Pulická 99, Dobruška                        494 622 550
24.07.   MUDr. Štulík Richard                       poliklinika Rychnov nad Kn�žnou                      494 515 693
30.07.   MUDr. Š�astná Ludislava                   Zdrav.st�edisko Rokytnice v Orlických hor.        494 595 292
31.07.   MUDr. Tancurinová Jana                    nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk                      736 419 151
06.08.   MUDr. Tomanová Libuše                      poliklinika, Mírové nám.88, Týništ� nad Orlicí    494 542 102
07.08.   MUDr. T�mová V�ra                           J. Pitry 344, Opo�no                                            494 667 154
13.08.   MUDr. Vav�i�ková Hana                     poliklinika, Mírové nám.88, Týništ� nad Orlicí   494 371 782
14.08.   MUDr. Veselská Renata                     poliklinika, Mírové nám.88, Týništ� nad Orlicí   494 371 781
20.08.   MUDr. Vy�ítalová Marie                      dr.Lützova 244 , Vamberk                                   494 541 757
21.08.   MUDr. Zde	ka Ji�í                       Kvasinská 129 , Solnice                                      494 596 732
27.08.   MUDr. Bahník František                     T�ebízského 799 , Kostelec nad Orlicí               494 323 152
28.08.   MUDr. Benešová R�žena                  Tyršova 464 , Dobruška                      494 622 040

  7. 5.    Michal Šmíd + Petra Marková
   Vladimír Do�kal + Jitka Zají�ková

21. 5.   Filip Nosek + Kate�ina Fišarová

jj

 V území okresu Rychnov n/K startuje nový projekt. Jeho cílem 
je zapojit dobrovolníky do života klient� sociálních organizací.
 Dobrovolník ned�lá žádnou náro�nou práci. M�že zajít s babi�-
kou �i d�dou na procházku, pro d�ti p�ichystat hru nebo si jn tak 
oby�ejn� popovídat. Lidé trávící �ást svého života za zdmi ústav� 
toto ocení. V�nujte �ást sebe T�m, kte�í to pot�ebují! Projekt Roz-
voj dostupnosti a kvality soc. služeb v Královéhradeckém kraji II 
rozjíždí Ob�anské poradenské st�edisko, o.p.s.ve spolupráci s Krá-
lovéhradeckým Krajem. Program je � nancován z ESF a Státního 
rozpo�tu �R. O profesionální koordinování dobrovolník� se po-
stará Dobrovolnická kancelá� v ulici Panské 1493 (v budov� kde 
sídlí ORION).    P�ij	te si pro více informací 

v pond�lí od 8:00 do 18:30 hod. 
Email:dikry@ops.cz, tel. 734 734 823.

Dobrovolníci do sociálních služeb!

 Místní odbor Společnosti přátel žehu (SPŽ) s důrazem na čle-
ny výboru, vyzývá všechny své členy, aby ve vlastním zájmu si 
prohlédli příslušné doklady, smlouvy, složenky, legitimace…, 
uložili si je na bezpečné místo a informovali o tom své blízké. 
Zvláště důrazně upozorňuji na nutnost informace, že buď mají 
zaplacené v současných penězích pohřební výdaje, tzv. Novou 
členskou službu, kdy pohřební výdaje po okamžité telefonické 
zprávě přejímá na sebe sekretariát SPŽ, Revoluční 24, Praha 1, 
110 00 (telefon i záznamník 222 315 868. Nutno informovat 
ihned po úmrtí!! Viz uzavřená smlouva. 
   Těm občanům, kteří mají smlouvy s Českou pojišťovnou a.s., 
Spálená 1, 113 06 Praha 1, vyřizuje žádosti o vyměření doplatku 
na pojistky. Při korespondenci je nutné vždy sdělit číslo pojištění 
a nacionále s adresou pojištěnce. Česká pojišťovna a.s. převzala 
příslušné doklady od dřívější státní pojišťovny. V průběhu let se 
hodnota pojistek valorizuje – navyšuje.
   V případě úmrtí Česká pojišťovna a.s. Litevská 8, Praha 10, 100 00 
zajišťuje nároky (plnění) z platné pojistky zemřelého pojištěnce.
   Po vykonání pohřbu žehem je nutné zaslat doklad o pojistce 
(alespoˇm druh a číslo pojištění). Dále rozpis faktury za pohřeb 
(pouze faktura nestačí – nutný je rozpis úkonů pohřební služby).
   Upozorňuji, že úplnost dokladů přispívá k rychlému vyřízení 
i této záležitosti.
   Případné dotazy ohledně členství v SPŽ rád o Nové členské 
službě, zaplacení pohřebného aj. zodpovím já, coby předseda 
MO SPŽ v Rychnově n.K. (František Bíba, Sokolovská 1117 Rych-
nov n.K., SNP 1151 nebo kterýkoli člen výboru místního odbo-
ru SPŽ), Jaroslav Píč, SNP 1151, RK, Danuše Brožová, Borovská 
1198 RK, František Václavek, Mírová 1539 nebo místopředseda 
Miroslav Kvasnička, Kostelec nad Orlicí, Purkyňova 440.

Předseda MO SPŽ v RK František Bíba

Společnost přátel žehu informuje

�
    
    
    
    
    

K životnímu jubileu 
  paní Blažen� SEJRKOVÉpaní Blažen� SEJRKOVÉ
 p�ejí do dalších let hodn� zdraví, spokojenosti 

a lásky manžel Jaroslav, 
synové Jaroslav a František s rodinami.

��94 let       Jarmila �erná                             Na Drahách
��92 let       Zbislav St�eda                            Palackého
��91 let       Bohumír Stan�ík                        Wolkerova
��88 let       Marie Slavíková                         M�stská Habrová
��87 let       Eliška Hovorková                       Lipovka
��87 let       R�žena 
íhová                          Svatohavelská
��84 let       Marie Bukovská                         Na Drahách
��83 let       V�ra Malinská                            Javornická
��83 let       František Bíba                            Sokolovská 
��81 let       Karel Fultner, Ing.                       Janá�kova

����79 let       Marie Joachimsthalerová       Na Drahách
����79 let       Josef B�ezina                          Havlí�kova
����79 let       Emilie Kalenská                      Mírová
����74 let       Old�ich Novák                         Pr�hon
����72 let       B�la Horáková                        Sokolovská

Vaše významné výro�í je pro nás vítanou p�íležitostí,
 abychom Vám do dalších let up�ímn� pop�áli dobré zdraví,

 spokojenost a osobní pohodu.
Jména jubilant� jsou uvedena s jejich písemným svolením.

 Tato rubrika byla uzav�ena 18. �ervna 2011.



Výlet do Potštejna

Výlet za odm�nu

P�ednáška „ PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI“

D�TI, MLÁDEŽ, ŠKOLYD�TI, MLÁDEŽ, ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

MASARYKOVA ULICEMASARYKOVA ULICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
JAVORNICKÁ ULICEJAVORNICKÁ ULICE

�ty�i medaile z atletického �ty�boje…

Exkurze ve � rmách
   Den d�tí slavíme každý rok. Letos jsme spojili p�íjemné s užite�ným. 
Využili jsme projektu Volba povolání KHK a p�ipravili jsme pro žáky 2.stup-
n� ZŠ RK Masarykova exkurze do � rem regionu. Jak jinak získat p�ed-
stavu o jednotlivých profesích než p�ímo v jejich p�irozeném prost�edí?
       Vydali jsme se r�znými sm�ry. Všude nás skv�le p�ivítali a p�íkladn� se nám 
v�novali. D�kujeme velice � rmám Matrix T�ebešov, Tepelné hospodá�ství 
RK, KBA-Gra� tec Dobruška, Beas Li�no, M�stský Podorlický pivovar a so-
dovkárna a Assa-Abloy RK. Další t�ídy navštívily Muzeum Merkur v Polici 

n. Met. a Muzeum �emesel Letohrad.
   Všechny exkurze byly velice zají-

mavé, pou�né i výchovné. Zpracovali 
jsme z nich �adu projekt�, pre-
zentací a �lánk�, které mohou být 
inspirací pro p�íští návšt�vy. Už se 
t�šíme na další a všem d�kujeme!  Po                          

Koncem kv�tna se vydaly na spole�ný školní výlet t�ídy I.A, I.B. 
a II.A na zámek do Potštejna. Využily nabídky na zajímavý program 
nejen p�i prohlídce zámeckých prostor.
   V zámeckém parku s pergamenem a klí�kem od tajuplných schrá-
nek splnily zadané úkoly z doby dávno minulé. Odm�nou byly „zlaté“ 
�okoládové mince a pohlednice Potštejna pro každého. P�i prohlídce 
zámeckých komnat paní u�itelky m�ly co d�lat, aby nezleh�ily výkon 
postav paní hrab�nky, pana hrab�te a komorné. V dobových kostý-
mech v�rn� a velmi vtipn� provedly zmi�ované osoby výklad pro d�ti 
tak, že si z n�ho budou ur�it� hodn� pamatovat.
   Také p�i ur�ování pohádek v Pohádkov� bylo mezi d�tmi p�kn� ruš-
no. Kulisy a pohádkové postavi�ky byly velice zda�ilé. Starší druháci 
m�li odvahu nahlédnout i do Bubákova. Vrátili se všichni a nikdo se 
prý nebál.
   D�kujeme za úžasné nápady 
všem, kte�í se na p�íprav� toho-
to programu podíleli. My posíláme 
do Potštejna na zámek velkou po-
chvalu!                                                                                         

    
                                   
Mgr. Zora Žate�ková

 Pro žáky 1. stupn� p�ipravil zkušený chovatel pan Stanislav Pechá�ek 
z Dolní �ermné p�ednášku a výstavu exotických plaz� a obojživelník�.
   Cílem chovatele bylo seznámit žáky s mén� oblíbenými živo�ichy 
a docílit tak zmírn�ní všeobecného strachu z t�chto zví�at a pod-
po�it zájem o n� a jejich množení v zajetí.
   Výstava nezahrnovala žádné jedovaté živo�ichy. Na konci zají-
mavého setkání dodal pan Pechá�ek pou�ení pro d�ti, jak se za-
chovat v p�ípad�, kdyby se setkaly s podobnými plazy ve volné p�í-
rod� nebo náhodn� p�i špatn� zajišt�ném chovu nezodpov�dných 
„chovatel�“. 
   Vid�li jsme: hroznýše královské-
ho, krajtu královskou, užovku ja-
ponskou, užovku �ervenou, korá-
lovku sedlatou, krajtu vodní, želvu 
�ty�prstou, gekon�íka no�ního, 
gekona obrovského a agamu vou-
satou.        Mgr. Zora Žate�ková

                                                     

   Skv�lý a bojovný výkon, chu	 poprat se o umíst�ní ve prosp�ch 
družstva,…. tak by se dal ve stru�nosti popsat krásný p�ístup na-
šich malých atlet� na okresním kole atletického �ty�boje, který 
se konal 2.6. v Kostelci n.O.. Sextet ve složení Michal Hovorka, 
Michaela Kunová, Petra Dvo�áková, Jan Hanzlík, Adam Pavl� a Zu-
zana Srdínková, dokázal p�ivézt 
pro družstvo st�íbrnou medaili, 
a další t�i cenné kovy z indivi-
duálních sout�ží. P�edvedený 
výkon, ale  hlavn� sportovní dis-
ciplína a p�emýšlivost, si zaslouží 
uznání a velkou pochvalu.        RJ                

P�ehrada Pastviny

Mladý zahrádká� 2011
 Každoro�n� po�ádáné sout�že Mladý zahrádká� se letos zú�astni-
ly pouze dv� školy: ZŠ RK Masarykova a ZŠ Skuhrov n.B�lou. Každý 

ú�astník byl odm�n�n balí�kem 
ovoce již za ú�ast v této sout�ži. 
Otázky nebyly nikterak jednodu-
ché. Nejúsp�šn�jším naším zástup-
cem byl Pavel Grebennikov ze 6.A, 
který zvít�zil v mladší kategorii. 
Doufáme, že p�íšt� p�ijedou i žáci 
z jiných škol.                             Be

 �ím blíže k prázdninám, tím více nás to táhne k vod�. A tak 
exkurze na vodní dílo Pastviny byla výbornou p�íležitostí ov�-
�it si v praxi své znalosti z fyziky a též se naladit na volné 
dny. Po�así nám vyšlo báje�n� 
a uvnit� p�ehrady jsme byli 
všichni úpln� poprvé. Bylo to 
velmi zajímavé a pou�né, paní 
hrázná Dvo�áková nám trp�li-
v� odpovídala na všechny naše 
dotazy. D�kujeme!                                 
                                  8.C+9.B

To, že se žáci snaží mít ve škole co nejlepší prosp�ch, by m�lo 
být automatické. Ale že školu reprezentují ve v�domostních sou-
t�žích a olympiádách MŠMT, že jsou �leny redakce a podílejí 
se na tvorb� školního �asopisu nebo vyhrávají pro školu poháry 
ve sportovních kláních – to už tak automatické není. Proto všichni 
ti, kte�í si odm�nu zaslouží (a bylo jich ze 6. – 9. t�íd celých dva-
advacet) vyrazili 23. kv�tna do Prahy, aby navštívili Loretu a její 

pokladnici plnou velmi cenných 
exponát� a poté i Poslaneckou 
sn�movnu Parlamentu �R.
   D�kujeme sponzor�m z �ad 
rodi��, díky nimž se výlet 
za odm�nu mohl uskute�nit.
                    M. Abelová



PROGRAM KINA ČERVENEC - SRPEN 2011

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

1. 7. pátek v 18 hodin
2. 7. sobota v 18 hodin
3. 7. ned�le v 18 hodin

MEDVÍDEK PÚ   /P/
Ve Stokorcovém lese za�íná den jako každý jiný...

Animovaný � lm v �eském zn�ní.
   Vstupné 70 K�                                                                       70 minut

5. 7. úterý ve 20 hodin
6. 7. st�eda ve 20 hodin

REKVALIFIKACE   /P/
�eská komedie o tom, jak je t�žké najít práci, když zrovna nejste 

mladík plný sv�ží energie. Režie Vlado Štancl.
   Vstupné 70 K�       80 minut               Mládeži p�ístupný

19. 7. úterýv 17.30 hodin
20. 7. st�eda v 17.30 hodin

RIO   /P/
P�íb�h papouška Blu nás zavede do pestrobarevné džungle, na

krásné mo�ské pláže i slavný karneval. Animovaný � lm 
v �eském zn�ní od autor� Doby ledové.

   Vstupné 70 K�                 96 minut  
                                                

19. 7. úterý ve 20 hodin
20. 7. st�eda ve 20 hodin
21. 7. �tvrtek ve 20 hodin

LIDICE  /P/
Opravdu si myslíte, že znáte p�íb�h Lidic? P�íb�h Lidic je 

p�íb�hem oby�ejných lidí, kte�í se absurdní náhodou p�ipletli 
do cesty „d�jinám“. Režie Petr Nikolaev.

   Vstupné 80 K�     126 minut Mládeži do 12 let nevhodný

22. 7. pátek v 18 hodin
23. 7. sobota v 18 hodin
24. 7. ned�le v 18 hodin
25. 7. pond�lí v 18 hodin

26. 7. úterý v 17.30 a ve 20 hodin
27. 7. st�eda v 17.30 a ve 20 hodin

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 
�ÁST 2  /P/

Poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. Režie David Yates. 
    Vstupné 75 K�     126 minut                 Mládeži do 12 let nevhodný

28. 7. – 15. 8. 2011     KINO NEHRAJE

16. 8. úterý 18 hodin
17. 8. st�eda 18 hodin

�ERTOVA NEV
STA  /R/
�eská pohádka ve které se ukáže, že s �erty skute�n� nejsou žerty. 

Režie Zden�k Troška
    Vstupné 70 K�      90 minut

19. 8. pátek v 18 hodin
20. 8. sobota v 18 hodin
21. 8. ned�le v 18 hodin

AUTA 2   /P/
Hv�zdné závodní auto Blesk McQueen a jeho p�ítel jedine�ný

odtahový v�z Burák zažívají nová dobrodružství. 
Animovaný � lm v �eském zn�ní.

    Vstupné 70 K� 

23. 8. úterý ve 20 hodin
24. 8. st�eda ve 20 hodin

VODA PRO SLONY /P/
Krásný p�íb�h o lásce, nad�ji, spáse, druhých šancích a nalezení opravdového št�stí. 

Režie Francis Lawrence. 
Film USA.

    Vstupné 70 K�     120 minut Mládeži do 12 let nevhodný

25. 8. �tvrtek v 18 hodin
26. 8. pátek v 18 hodin
27. 8. sobota v 18 hodin
28. 8. ned�le  v 18 hodin

ŠMOULOVÉ  /P/ 
Dobrodružství malých modrých bytostí a jejich boj se zlým �arod�jem. 

Film v �eském zn�ní.
    Vstupné 70 K�

30. 8. úterý 18 hodin
31. 8. st�eda 18 hodin
1. 9. �tvrtek 18 hodin
V PE�IN
  /P/

Magický sv�t dobrých i zlých sn�, který se ukrývá p�ímo v našich pe�inách ožije
v muzikálové pohádce režiséra F. A. Brabce. V hlavních rolích Karel Roden, Bolek Polívka, 

Ji�í Mádl, Eliška Balzerová a Lucie Bílá.
    

    Vstupné 80 K�   103 minut

2. 9. pátek v 17.30 a ve 20 hodin
3. 9. sobota v 17.30 a ve 20 hodin

4. 9. ned�le ve 20 hodin

MUŽI V NAD
JI /P/
Režisér Ji�í Vejd�lek p�ichází po úsp�šné komedii 

Ženy v pokušení s novým snímkem
v�novaným tentokrát muž�m. V hlavních rolích uvidíte 

Ji�ího Machá�ka a Bolka Polívku. 
   

Vstupné 80 K�                                                          Mládeži p�ístupný

Dovolujeme si Vás srde�n� pozvat 
na RYCHNOVSKÝ JARMARK, 

který se uskute�ní ve dnech 
26. - 27. srpna 

na Polá�kov� nám�stí. 



PELCLOVO DIVADLO
 program červenec - srpen 2011

10. 7. 2011
ned�le ve 14 h

Tane�ní odpoledne s dechovkou O. Štencla 
vstupné : 50,- K�

místo konání : Spole�enské centrum

7. 8. 2011
ned�le ve 14 h

Tane�ní odpoledne s tane�ní skupinou Combi
vstupné : 50,- K�

místo konání : Spole�enské centrum
Prázdninové pohádkové pátky  

P�edprodej vstupenek: kancelá� Pelclova divadla 
I. patro, Panská 79, Rychnov n.Kn. tel: 494 535 329

    Po: 13.00 – 16.00   St: 8.00 – 17.00       �t: 8.00 – 16.00
Program Pelclova divadla  na

 www.kulturark.cz, www.rychnov-city.cz

Aktivní devadesátník Jaroslav Ehl Aktivní devadesátník Jaroslav Ehl 
p�evzal nejvyšší ocen�ní Unie �eskýchp�evzal nejvyšší ocen�ní Unie �eských

 p�veckých sbor� p�veckých sbor�
 Sál nedávno vybudovaného Spole�enského centra ve Skuhrov� nad B�lou byl v ne-
d�li 12. �ervna 2011 nave�er sv�dkem koncertu na po�est 90. narozenin Jaroslava 
Ehla (* 17. dubna 1921), osobnosti nejen rychnovského regionu. Jaroslav Ehl, šesté 
dít� Františka Ehla, sléva�ského mistra v místní � rm� Porkert a pozd�ji starosty obce, 
absolvoval v letech 1936 až 1940 u�itelský ústav v Hradci Králové v oborech �eský 
jazyk, t�locvik a  výtvarná výchova, jeden rok hospitoval (místa tenkrát nebyla) a pak 
postupn� u�il v Kvasinách, Lupenici i Javornici, až byl v letech 1953-1982 �editelem 
základní školy ve Skuhrov� nad B�lou. By
 jeho oborem nebyla hudební výchova, jeho 
velikým zájmem byla práv� hudba, byl �lenem významných �eských sbor� a po �ty�icet 
t�i let 1963 až 2006 sbormistrem  Prausova p�veckého sboru v Rychnov� nad Kn�ž-
nou a poté t�i další roky v �adách zp�vák� – basist�. Je nositelem Ceny F. M. Pelcla, 
�estného uznání U�PS 2001, zlatého odznaku M�sta Rychnova nad Kn�žnou a zlatého 
odznaku Unie �eských p�veckých sbor� (U�PS) s granáty. Krom� hudebních aktivit 
je také stále �lenem spolku chovatel� drobných zví�at (na své králíky nedá dopustit). 
"Vysoký, štíhlý, ušlechtilý pán s velkými dlan�mi a dlouhými prsty, jenž pevn� a p�itom 
laskav� dovede zp�váky k výjime�ným výkon�m i prožitk�m z hudby," charakterizuje 
jeho práci Dagmar Zemánková.
   Sbor nese jméno rychnovského rodáka hudebního skladatele a pedagoga Arnošta 
Prause, žáka Antonína Dvo�áka. První zmínky o založení p�veckého spolku, který �a-
sem prošel obrodou zp�vák� i dirigent�, se datuje do roku 1868. V pr�b�hu let se m�-
nil i jeho název, poprvé Kn�ž	an, pak Kolovrat, poté Rychnovan a dnes Praus�v sbor. 
Sdružuje zájemce o tradi�ní sborový zp�v i spole�enský život, v roce 2008 oslavil 140. 
výro�í svého založení. V roce 2006 p�evzala jeho vedení absolventka sbormistrovství 
na Univerzit� Karlov� v Praze Dagmar Zemánková. A práv� prausovci a všichni p�ítom-
ní byli také sv�dky ocen�ní Jaroslava Ehla, jež mu p�edal Miloslav Samek, šéfredaktor 
periodika pro p�vecké sbory Cantus. Pod jejím vedením mu také p�išel Praus�v sbor 
zazpívat p�i tomto koncertu, na jehož repertoáru  byla mj. italská renesan�ní barokní 
hudba, sou�asná sborová tvorba a skladby na lidovou notu.

1. �ervence
–

6. �ervence

DIVADLA
1. �ervence – pátek Antonín Dvo�ák 
ve 21.30 hodin RUSALKA 
Vodní hladina v nádvo�í Nejznám�jší �eská opera, vrcholné dílo Antonína Dvo�áka
Vstupné 300 K� v podání rychnovského pivovaru souboru, orchestru, sboru
  a baletu divadla F. X. Šaldy Liberec. Režie: Josef Pr�dek.
2. �ervence – sobota Ji�í Suchý a Ji�í Šlitr
v 19.30 hodin DOB�E PLACENÁ PROCHÁZKA 
Zámecká jízdárna Jazzová opera plná slavných a nestárnoucích hit�
Vstupné 200 K� realizovaná souborem Klicperova divadla Hradec Králové. 
  Režie: Radek Baláš.

  Divadlo pro labužníky
3. �ervence – ned�le Tennessee Williams
v 19.30 hodin SKLEN
NÝ ZV
�INEC
Zámecká jízdárna Klasické dílo americké povále�né dramatiky nastudované 
Vstupné 80 K� divadelním spolkem Diviš v Žamberku. Režie: Petr Dostálek.
4. �ervence – pond�lí Peter Shaffer
v 19.30 hodin AMADEUS
Zámecká jízdárna Strhující drama o velikánech lidstva i setkání s Mozartovou
Vstupné 250 K� hudbou a operními áriemi v podání Východo�eského
  divadla Pardubice. Režie: Michael Tarant j. h. 
5. a 6. �ervence Johann Straus ml. – Karl Haffner – Richard Genée
úterý a st�eda POMSTA à LA NETOPÝR  
v 19.30 hodin T�šte se na víde	ský šarm, humor a v neposlední �ad�
Zámecká jízdárna na nesmrtelné melodie jedné z nejúsp�šn�jších operet 
Vstupné 250 K� všech dob v realizaci Východo�eského divadla Pardubice.
  Režie: Petr Novotný

V p�ípad� nep�íznivého po�así 
se divadelní p�edstavení z nádvo�í pivovaru

 a z p�írodního am� teátru na Studánce p�esouvají do jízdárny.

KONCERTY
1. �ervence – pátek X – TET a TUCTETO Hradec Králové  
v 16.30 hodin „Letní sborové inspirace“
Kaple
Prom�n�ní Pán�   
Vstupné 60 K�  

2. �ervence – sobota Promenádní koncert Velkého dechového orchestru
ve 14.00 hodin ZUŠ Petra Ebena Žamberk  
Letovisko Studánka   
Vstup volný
  
3. �ervence – ned�le S KYTAROU P�ES P
T STOLETÍ
v 16.30 hodin u�inkuje Blanka �erná - mezzosoprán
Synagoga  a Guitar Arte Trio
Vstupné 60 K�      
v 19.30 hodin  
Lovecký sál zámku
v Kvasinách
Vstupné 60 K�  
5. �ervence – úterý ŠOHAJI
v 16.00 hodin Koncert nejmenší slovácké dechovky
Nádvo�í pivovaru s lidovým vyprav��em Liborem Pant��kem z Brna
Vstupné 70 K�   

Zámecká jízdárna, vodní hladina v nádvoří 
rychnovského pivovaru,

 přírodní amfi teátr na Studánce, Pelclovo divadlo, 
synagoga, zámecký chrám Nejsvětější Trojice, kaple 
Proměnění Páně a lovecký sál zámku v Kvasinách

XVIII. Polá�kovo léto se koná pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje



MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Mary, L: Poslední dny Romanovců – tragédie carské rodiny za bol-
ševické revoluce v Rusku
Mandela, N.: Dlouhá cesta za svobodou – autobiografi e jihoafrické-
ho bojovníka proti apartheidu a pozdějšího prezidenta Gay, Ch.: Bipo-
lární porucha – čtivou formou popsaná závažná nemoc maniodeprese
Caha, A.: Jánošík – život a smrt slovenského lidového hrdiny
Christie, A.: Třináct záhad – detektivní povídky se zvídavou slečnou 
Marplovou, které v češtině vycházejí poprvé
Updike, J.: Vdovy z Eastwicku – pokračování slavného románu Čaro-
dějky z Eastwicku; tři kamarádky–čarodějky se po více než třiceti letech 
vracejí jako vdovy na místo svých někdejších milostných avantýr...

ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ

Podpěra, V.: Andulka – rady jak chovat tohoto milého ptáčka Po-
spíšilová, Z,: Veršovaná encyklopedie - veršovaná encyklopedie 
pro malé děti
Reeve, P.: Horatio Nelson a jeho vítězství – důvěrné informace 
o anglickém admirálovi s humorem (edice Drazí zesnulí)
Štiplová, L.: Zajatci oceánu – tři komiksové příběhy s hrdiny 
Čtyřlístku   

                                    
Ji�ina Vrbová

NOVÉ KNIHY

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUMMĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

NETRADIČNÍ VEČERNÍ PUTOVÁNÍ 
PO RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

Městské informační centrum Rychnov nad Kněžnou, Orlické hory
a Podorlicko – si pro vás opět připravili večerní prohlídky města

 s průvodcem, kterým bude postava ZILVARA
 z románu Karla Poláčka „Bylo nás pět“.

Každý prázdninový pátek, mimo 5. srpna a 12. srpna 2011

Začátek v osm hodin večer

Sraz u kašny na Starém náměstí

Délka programu přibližně 1,5 hodiny
 (s možností zakoupení si za příplatek prohlídku

třetího největšího zvonu ČR „Kryštof“)

Cena 40,-Kč, děti do 15let 20,-Kč

Prohlídku objednejte předem vždy nejpozději do pát-
ku do 12.00 hod

osobně v Informačním centru města

nebo na jeho tel. čísle 494 539 027, 494 539 028

   � různé velikosti Rampušáka – originální dřevořezba
   � dřevěná magnetka Rampušáka

   � nové magnetky Rychnova nad Kněžnou,
       ale i přírody Orlických hor a Podorlicka
   � kniha k výročí 100let FABU

   � publikace KAM NA VÝLET s rodinou

      a jinou zvířenou – vydal turistický časopis KAM

NOVÉ SUVENÝRY A KNIHY

M

ba

M

ba

M

ALMANACH III 
rychnovských pamětníků, autorů a patriotů

je již v prodeji 

V červnu vyšel ALMANACH III (jako poslední díl). 

Vázaná kniha má 202 stran a na jejich stránkách
se prezentuje svými vzpomínkami
a literárními dílky devět autorů. 

Kniha, kterou připravil k tisku PaedDr. František Žatečka,
obsahuje velké množství archivního materiálu a krásné,
úsměvné ilustrace rychnovské rodačky, výtvarnice
Mgr. Ludmily Markovové – Lojdové.

ALMANACH III je možné zakoupit v Městském informačním centru 
na Starém náměstí (bývalá radnice).

Vytiskla: Tiskárna UNIPRINT, Rychnov nad Kněžnou

prohlídky zámku s oživlými obrazyprohlídky zámku s oživlými obrazy

26. srpna 2011 na zámku v Rychnově nad Kněžnou
 proběhnou nad rámec běžného prohlídkového dne,

 v mimořádně stanovených časech,

Vstoupíte do dob minulých a před Vašima očima bude
 vdechnut život událostem vážným i veselým.
 Očekává Vás bílá paní, šermířské vystoupení,

 grácie starých tanců, přepadení lupiči…

Prohlídky – 18:30hod., 19:15hod., 20:30hod., 
21:15hod., 22:00hod., 22:45hod., 

Předprodej časových vstupenek na pokladně zámku
 a v Informačním centru Rychnov nad Kněžnou od 2. srpna 2011.
Omezený počet lidí ve skupině, doporučujeme využít předprodej.

  VstupnéVstupné
 děti do 6 let:   zdarma 
 děti 6-15 let: 50,- Kč 
 dospělí:  80,- Kč
 rodinné vstupné:   210,- Kč
(rodinné vstupné je pro 4 osoby z toho max. 2 děti ve věku od 6 do 15 let)

Těšíme se na Vaši návštěvu!

P�j�ovní doba od 1. �ervence do 31. srpna 
Odd�lení pro dosp�lé, tel. 494  542 025

 pond�lí   8-12     13-17
 st�eda   8-12     13-17
 pátek   8-12     13-17

�ítárna – internet, tel. 494  542 026
 pond�lí  13-17
 st�eda  13-17
 pátek  13-17

Odd�lení pro d�ti, tel. 494  542 024
       pond�lí  13-16
 st�eda  8-12     13-16
 pátek  13-16

M�STSKÁ KNIHOVNA

Zámecké kulturní léto (červenec – srpen – září)
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Komenského 1, Kostelec nad Orlicí  517 41

9. 7. 2011
Výstava Stvoření loutky - Souborná výstava loutek, obrazů a kreseb světové české loutkářky Michaely Bartoňové

Vystaveno bude několik desítek dřevěných řezaných loutek (loutky z divadel v Berlíně, Norimberku, Antwerpách, 
Norwichi a návrhy pro japonské Kayko Drama museum, loutky a návrhy divadla Tineola z Prahy). Spolu s loutkami 
budou součástí výstavy obrazy autorky - oleje i volná grafi ka, inspirované např. pobytem v Austrálii, ilustrace pro 
děti apod. Výstava bude členěna do tematických sekcí, které budou představovat scény z realizovaných představení. 
Další část výstavy bude věnována tématu  Jak vzniká loutka, ve které bude představena cesta přes návrhy, skicy, 
řezbu, kreslené scénáře atd.  (do 28. srpna 2011)
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

3. 9. 2011
Výstava Kostelecký salon– Obrazy, tapiserie a fotografi e kosteleckých autorů

František Doležal, Rudolf Černý, Jiří Růžička, Karel Martinec, Michal Hamerský, David Andrš, Martina Kalousková, 
Michaela Kašparová, Jan Kubíček, Jakub Zeman  (do 2. října 2011)

Swingový festival na zámku
Od 13 hodin, areál parku

      i.jasnikova@seznam.cz.   www.zamekkostelecno.cz
Předprodej zajišťuje RTIC o.p.s 



Déčko 
Děti z Déčka předvedly,

 co se letos naučily
 Květen je v Domě dětí a mládeže měsícem příprav na závěrečná vy-
stoupení. Letos byly děti z hudebního a společenského oddělení ob-
zvlášť pilné. Stálo před nimi poprvé vystoupení na Kolowratském zám-
ku a to byla výzva. 
 V pátek 3. června se rodiče i prarodiče sešli v hojném počtu v hudebním 
salóně zámku, aby si poslechli a viděli celoroční práci svých dětí. Tóny 
fl éten a kytar začínajících i zkušenějších muzikantů se střídaly s vystoupe-
ním těch nejmenších předškoláků. Své znalosti předvedly také děti z jazy-
kových kroužků. Na závěr celého programu bylo připraveno překvapení. 
Zazněla píseň „Dělání“ v podaní všech šestnácti kytaristů Déčka. Byla to 
milá tečka pátečního programu na zámku.
 Závěrečnou show měly také děti tanečního a pohybového oddělení. 
V sobotu 4. června se sál Společenského centra zaplnil skupinkami vel-
kých i malých tanečníků, které předvedly pestrou škálu tanečních kreací 
od společenských tanců přes hip hop, moderní tance, mažoretky, roztles-
kávačky a breakdanceaž po bříšní tance či step. Nejmenší děti tancovaly 
v doprovodu svých maminek. Všichni tanečníci byli odměněni bouřlivým 
potleskem a také malou pozorností a vstupenkou na divadelní vystoupení.
 Každoroční závěrečná vystoupení zájmových útvarů Déčka dokazují, že 
naše děti umějí svůj volný čas vyplnit smysluplnou činností. My dospělí 
můžeme sdílet jejich radost, nadále jim umožnit rozvíjet talent a v zájmové 
činnosti je podporovat.
 Závěr školního roku je pracovníky Déčka ve znamení akcí pro děti a pří-
prav táborů. V červenci a srpnu bude Dům dětí a mládeže pro veřejnost 
uzavřen, budou zde probíhat příměstské tábory.  
 Pracovníci Déčka přejí všem dětem krásné prázdniny a dospělým 
příjemné chvíle v době dovolených i po celé léto!

Žáci rychnovské „ZUŠKY“ úsp�šní
Rychnovská hudební škola bilancuje školní rok 2010/2011. 

V září 2010 nastoupilo do školy 738 žáků – o 20 více než v pře-

dešlém roce. Během roku se uskutečnilo nespočet koncertů, divadelních  

a tanečních představení, proběhly výstavy prací žáků výtvarného obo-

ru, škola uspořádala zájezdy na koncerty a baletní představení. O dobré 

práci rychnovské školy hovoří tyto výsledky ze soutěží:

24. 3. 2011 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, Hradec Králové

0. kat. Anežka Polnická   2. místo

1. kat. Filip Novák    2. místo

3. kat. Vít Polnický     1. místo s postupem

- v celostátním kole v Praze Vítek získal čestné uznání

3. kat. Anna Hanzalová   1. místo

3. kat. Lucie Šafránková   1. místo

5. kat. Anežka Hendrychová   2. místo

6. kat.  Milada Šulcová   1. místo

6. kat.  Bohumila Krečmerová   2. místo

8. kat. Jana Lepšová   1. místo

Paní učitelka Taťána Zemenová získala ocenění pro nejlepšího pedagoga.

6. 4. 2011 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle, Rychnov nad Kněžnou

I. kat. Eliška Balcarová   2. místo

V. kat. Kateřina Balcarová   3. místo

VI. kat. Milada Šulcová   1. místo

VIII.kat. Jana Lepšová   1. místo s postupem

 - v celostátním kole v Liberci Jana získala 3. místo

Pan ředitel Pavel Kováříček získal v krajském kole zvláštní ocenění pro

 pedagoga a paní učitelka Irena Hlasová cenu za vynikající klavírní doprovod.

12. 5. 2011 Krajské kolo soutěže výtvarných oborů ZUŠ, Dvůr Králové nad Labem
práce našich žáků získaly ocenění

CONCERTO BOHEMIA 2011
- fl étnový soubor SARABANDA se stal vítězem XX. ročníku rozhlasové a te-

levizní soutěže souborů a orchestrů a vystoupí 12. listopadu 2011 ve Velkém 

sále Paláce Žofín na Koncertě vítězů.

Všem zmíněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci. Žáci 

a učitelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou zároveň děkují příznivcům za účast 

na akcích školy, přejí dětem krásné prázdniny, rodičům spokojenou dovolenou 

a těší se na shledání v novém školním roce 2011/2012.

Potopa v Mateřském centru Jája
 

 Ve čtvrtek 19. 5. 2011 praskla hadička u přívodu vody do splacho-

vadla dětského WC. Voda natekla do celých prostor MC Jája, voda 

tekla i ven a do spojovací chodby MŠ. Naštěstí se díky tomu na to 

přišlo. Po této havárii se muselo vymalovat, vytrhat a dát nové lino 

v koupelně a dětském WC, položit nový koberec na chodbě a v kance-

láři. Pryč musela i skříň z koupelny i s vybavením, kde jsme měli ulo-

žené hygienické potřeby. Na chodbě opadaly kachličky. Čekala nás 

spousta práce a trpělivosti, protože vše dlouho vysychalo, ale naštěstí 

počasí nám přálo. Za pomocí některých členek a jejich rodinných pří-

slušníků se nám naše Mateřské centrum podařilo dát opět do provozu 

a od června již plně opět fungujeme.

 Tímto bychom chtěli poděkovat našim sponzorům za pomoc: 
Stamont, Zámečnictví J. Khol.                                      maminky MC Jája

Mateřská škola Klíček
   Bylo páteční ráno a IV. oddělení MŠ Klíček se pomalu zaplňovalo dětmi. 

Holčičky a kluci začínali svůj každodenní pobyt v MŠ hrou. Netušili, že je 

čeká milé překvapení.

   Děti postupně docházely za doprovodu svých rodičů, přišla i Verunka s mamin-

kou. Právě maminka Verunky se postarala o velké zpestření každodenních ran-

ních rituálů dětí, přinesla velkou barevnou klouzačku, kterou věnovala naší MŠ. 

 Všechny oblíbené činnosti dětí šly stranou a skluzavka se stala středem zájmu. 

Ukázalo se i tentokrát, jak jsou předškolní děti obratné, pohotové, nebojácné 

a především hravé.

   Nyní je skluzavka umístněna na školní zahradě a slouží k radosti a pohybo-

vému využití všem našim dětem.

   Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali paní Janě Hejčlové za pří-

nosný sponzorský dar zakoupený z fi nančního výtěžku kosmetické akce 

„Klíček k dětské radosti“                   Kolektiv MŠ Klíček

Mate�ské centrum JájaMate�ské centrum Jája
�ervenec - srpen 2011�ervenec - srpen 2011

Kontakty: tel: 737 342 159 /M. Mizerová/
Adresa: Mírová 1487 /MŠ �ty�lístek/, RK

Email: MC.Jaja@seznam.cz

www.mcjaja.wz.cz

Provoz o prázdninách:
Pond�lí a st�eda

9:00 – 11:30!
P�ij�te si s d�tmi pohrát

do našeho MC i o prázdninách.
Budeme se na Vás t�šit!

NOVĚ OTEVŘENO!

STROJE A NÁŘADÍ
Rudé armády 513, Doudleby nad Orlicí - u autobazaru

 Dřevoobráběcí - Kovoobráběcí - Pneuservisní stroje
Ruční nářadí - Kompresory - Svářecí technika

Kontakt: Luboš Horák - 731 441 389,www.strojeanaradi.com



Rychnovská Ptá�ata si zazpívala s Hradiš�anem
 Hlavnímu přípravnému oddělení Rychnovského dětského sboru, Ptáča-

tům, se naskytla krásná příležitost zazpívat si s cimbálovou muzikou Jiřího 

Pavlici – s Hradišťanem. Od 8. do 11. června trávily děti veškerý čas v Hradci 

Králové, kam jsme byli pozváni na 8. ročník festivalu Královehradecké sbo-

rové slavnosti. V letošním roce se slavností účastnilo celkem deset sborů (7 

českých, 3 zahraniční). Bylo nám ctí účastnit se tak krásného a milého festi-

valu. Ptáčata měla nabitý program, který byl z velké části zaměřen na sborové 

zpívání. Díky tomu jsme slyšeli na jednotlivých festivalových koncertech tak 

výtečné sbory, jakými jsou Český chlapecký sbor z Hradce Králové, Domino 

z Opavy nebo Kühnův dětský sbor z Prahy. Od středy až do soboty se konaly 

festivalové koncerty různého zaměření. Mezičas byl vyplněn společným ná-

cvikem písní, workshopy s kanadským sbormistrem a hudebním skladatelem 

Stephenem Hatfi eldem, soutěží v sólovém zpěvu lidových písní „O duhové-

ho ptáčka“ (kde naše zpěvačka Katka Hostinská získala krásné 3. místo) nebo 

například návštěvou labyrintu divadla Drak a pohádkovým karnevalem. Celý 

festival vyvrcholil pátečním Galakoncertem ve Filharmonii Hradec Králové, 

kde se na pódiu sešlo téměř 400 dětí a společně s Hradišťanem zazpívali krás-

ný cyklus Jiřího Pavlici Studánko, Rubínko. Potěšilo nás, že jsme v publiku 

zahlédli spoustu známých rychnovských tváří. O výjimečnosti okamžiku 

jsme se přesvědčili na závěr koncertu, kdy se v hledišti zalesklo nejedno oko 

přítomných diváků. Ptáčata zvládla celý festival na jedničku s hvězdičkou, re-

prezentovala naše město a vyzpívala si pozvání na reciproce s různými sbory 

z Čech i zahraničí.

 Všem Ptáčatům, organizátorům festivalu i našemu doprovodu patří 

velký dík.

                                                                Lucie Cabalková, sbormistryně

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA 
KOLOWRATSKÁ ULICEKOLOWRATSKÁ ULICE

Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

 S blížícím se koncem školního roku bychom se chtěli podělit o radost, kterou 

děti naší školy zažívaly při uskutečňování aktivit, jež pro ně byly v průběhu roku 

připravovány. O mnohých uspořádaných zábavných i poučných  akcích jsme již  

prostřednictvím tisku veřejnost informovali. 

 A co všechno bylo připraveno k trávení odpoledního volného času? Žáci, pod-

le svých zájmů, mohli schopnosti a dovednosti rozvíjet v nejrůznějších oborech, 

aktivně využívat čas v  zájmových útvarech. 

 Navštěvovali útvar výtvarných činností, učili se anglickému jazyku, zdoko-

nalovali se v praktických činnostech na počítačích – informatice, hráli na fl ét-

nu, rozvíjeli zdravotní a pohybové aktivity, nacvičovali sportovní chování při 

kopané a jiných míčových hrách, věnovali se literární a dramatické činnosti, 

pracovali se dřevem.

 V celoroční tématické hře „Šetříme s Kolowrátkem“, kde všichni žáci uplat-

ňovali své mnohé přednosti, byly výsledky počínání bodově hodnoceny. Body 

byly převáděny na fi nanční částky, hodnoty získaných školních bankovek se 

za všechny soutěže a hry koncem června sečtou a budou vyhlášeni ti nejlepší 

účastníci - fi nančníci. 

 Odpočinkovým činnostem a hrám se, kromě  přípravy na vyučování, věnují 

děti ve školní družině. Nejlepší zábavou jsou pro ně sportovní hry a hlavolámky. 

 Žáci školy se zúčastnili také Bambiriády, kde vystoupili s  tancem a pohád-

kou O perníkové chaloupce. Na vystoupení se připravovali po celý rok v zá-

jmových útvarech.

 Všichni rádi soutěžíme, a ne vždy vyhráváme, ale s úspěchy se rádi pochlubí-

me. Ve sportovní lehkoatletické soutěži obsadili žáci školy jedno 2.místo a dvě 

třetí místa. Při pořádání Dne dětí se žáci dozvěděli mnoho nových zajímavostí  

o historii města Rychnova nad Kněžnou, poznávali rostliny, prováděli netradiční 

sporty. Zvláště nadšeni byli z Bollo ballu.

 Školní výlet se vydařil, počasí bylo skvělé a zážitků z muzea loutek a Veselého 

kopce si žáci přivezli přehršel.

 Žáci školy se včera zúčastnili soutěže Mladých zdravotníků ČČK v Úpici 

a umístili se na pěkném 6. místě z devatenácti družstev.

 Nyní se již všichni těšíme na krásné a dlouhé prázdniny.

                                                        za kolektiv školy B. Šlezingerová

Naše „Voda“
 Bambiriáda je akcí, kde jsou prezentovány aktivity dětí a mlá-

deže a koná se v mnoha městech České republiky. V Rychnově 

nad Kněžnou proběhla akce 26. a 27. května. Letos se vše odehrá-

valo v překrásném prostředí nádvoří rychnovského zámku.

 Žáci Základní školy a Praktické školy, Kolowrtatská 485, Rych-

nov nad Kněžnou se zúčastnili Bambiriády již popáté. Tentokrát 

se prezentovali hudebně - pohybovým vystoupením s názvem 

„Voda“. Bylo to dle jejich názoru nejhezčí  z několika vystoupe-

ní, která během roku nacvičili. Radost z vystoupení na veřejnosti 

byla veliká a bude zajisté motivovat naše žáky k dalším činnos-

tem. Ukázali ostatním, co umí a už se těší na příští rok.    

                                                   Hana Stejskalová – vychovatelka



Vážení �tená�i,
po kratší pauze se hlásí Lenka �ervená s rychnovskými taji a záhadami.
     Ale d�ív, než uvedu další snímek, musím vás seznámit s výsledky pá-
trání p�edchozích uve�ejn�ných tajenek. V první byla uve�ejn�na 3 fota 
z tém�� shodného místa na Pelclov� náb�eží. Je mezi nimi vzdálenost 
pouze asi 70 metr� a všechna jsou focena po vod� dol�. První je od ka-
menného mostu. Dnes v míst� objektu nalevo vede silnice. Další dv� 
jsou zabrána z lávky �i jejího okolí u bývalé tiskárny. Starší generace si 
jist� ješt� pamatuje stodoly, na jejichž míst� je nyní parkovišt�.
     K následujícímu fotu, otišt�nému o m�síc pozd�ji, m� kontaktovali 
dokonce p�íbuzní soukeníka Jana Horáka, což m� nejen p�ekvapilo, ale 
i pot�šilo. Domluvili jsme si totiž i sch�zku, kde mi osv�tlí co a jak 
a ukáží další dokumenty. Tímto jim d�kuji a t�ším se. Foto je po�ízeno 
z mostu v Tylov� ulici nedaleko sou�asné benzínové pumpy. Je op�t 
foceno dol� po vod�. Objekty stály poblíž mostu a ani jeden již nestojí.
     Nejnov�jší záb�r a záhada, které pracovn� �íkáme letadlo na dvorku, 
není v�bec staré - "jen" asi 50 let. Odhaduji, že vzniklo okolo roku 1958. 
Vyvozuji to z p�ímo navazujících originálních negativ� p�ed a po tomto 
snímku. Vše za�alo dotazem, jestli nevím o co jde, zda se jedná o vále�-
né poz�statky apod.. Ve spolupráci s lidmi, kte�í se trochu víc zajímají 
o letadla, jsme se dopracovali po r�zných "dohadech" k povále�nému 
letounu L40 Meta Sokol. V budov� sídlil místní národní výbor a t�eba 
ješt� i žijí bývalí pracovníci, kte�í by do v�ci vnesli jasno. Zatím se mi 
nepoda�ilo v této v�ci pátrat v archívu, protože doufám, že by o tom 
mohla být zmínka v kronice. Tak se ptáme a ptáme... Dokonce nedaleko 
výboru vyr�stal i pán, který se létání v�noval, a a� již bohužel nežije, 
nikdy se v rodin� nezmínil, že by to letadlo na dvorku vid�l. A že to není 
zrovna obvyklá situace, kterou by �lov�k vid�l každý den a nikde se 
o tom nezmínil, natož pak doma. 
     Pro dnešek kon�ím. M�jte se skv�le a užijte si léto. 

                                                                               Zdraví Lenka �ervená

 Novým vedoucím pracovní 
skupiny komunitního plánování 
sociálních služeb M�sta Rychnov 
n.Kn., sekce A zam��ené na d�ti, 
mládež, rodinu, se stal  Mgr. Mar-
tin Vlasák z Centra 5KA v Ko-
menského ulici. Pomyslné žezlo 
mu p�edala Bc. Zde	ka Rykrová, 
vedoucí odd�lení sociálního od-
boru rychnovského m�stského 

ú�adu. Mgr. Vlasák  p�es své mládí má již zna�né zkušenosti z práce s d�tmi 
i vytvá�ení projekt� v ob�anském sdružení Od5k10 Rychnov n. Kn.

 Aktivizace �len� jednotlivých skupin zam��e-
ných na r�zné okruhy pomoci a optimalizace sít� 
sociálních služeb je mimo jiné cílem projektu M�s-
ta Rychnov n.Kn., které bylo vybráno jako jedno ze 
6 v rámci kraje. Projekt s názvem Rozvoj dostup-
nosti a kvality sociálních služeb v Královéhradec-
kém kraji II. je � nancován z ESF prost�ednictvím 
Opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stna-
nost a státního rozpo�tu �R.

DagmarSerbousková za realiza�ní tým projektu

Nový vedoucí pracovní skupiny

Helpion nabízí smysluplnou práci nezam�stnaným z horských obcí
 Obecn� prosp�šná spole�nost Helpion, o. p. s. p�sobí v Rychnov� nad Kn�žnou již 
tém�� dva roky v oblasti služeb podporujících návrat znevýhodn�ných osob na trh práce.  
V dubnu 2011 zahájila spole�nost Helpion nový projekt s názvem „Zam�stnávání na Ro-
kytnicku“ podporovaný Evropským sociálním fondem. Smyslem nového projektu je 
vytvo�it pracovní p�íležitosti pro dlouhodob� nezam�stnané z horských a podhorských 
obcí p�edevším na území Rokytnicka a zárove	 jim pomoci �ešit další obtíže, které s ne-
zam�stnaností souvisí. 
 Od �ervna 2011 zam�stná Helpion deset dlouhodob� nezam�stnaných osob vy-
braných ve spolupráci s ú�adem práce. Náplní �innosti nových zam�stnanc� bude 
bezplatná pomoc lidem z horských obcí (Rokytnice v Orlických horách, Bartošovice 
v Orlických horách, Javornice, Orlické Záho�í, P��ín, �í�ky v Orlických horách), kte�í 
z d�vodu v�ku nebo zdravotního stavu nejsou schopni sami si zajistit fyzicky náro�né 
�innosti spojené s bydlením (nap�. štípání d�eva, skládání uhlí, se�ení a úklid zahrad, 
úklid sn�hu apod.). Pot�eba takovéto služby vyplynula z pr�zkumu uskute�n�ného 
na území Rokytnicka na podzim roku 2009, projekt vznikl a je realizován ve spolupráci 
se samosprávami dot�ených obcí.
 Noví zam�stnanci absolvují v Helpionu také vzd�lávací program v rozsahu 140 hodin, 
jehož smyslem a cílem je posílení schopnosti udržet si pracovní místo, doplnit si znalos-
ti nezbytné pro orientaci na trhu práce, nabídnout prostor pro �ešení dalších problém� 
(dluhová problematika apod.). Program je �len�n do �ty� samostatných kurz� – Práce 
a vzd�lávání, Hospoda�ení, � nance a dluhy, Instituce a ú�ady, Sociální, právní, psycholo-

gická a jiná odborná pomoc. Dále mají zam�stnanci možnost bezplatn� využít odborné 
sociální a právní poradenství zam��ené na �ešení jejich konkrétních problém� a obtížných 
životních situací, které bývají s dlouhodobou nezam�stnaností obvykle spojeny.
 V rámci projektu bude v praxi vyzkoušen inovativní model spo�ívající v propojení 
zam�stnání lidí obtížn� se uplat	ujících na trhu práce s pomocí pot�ebným lidem žijícím 
v horských oblastech. Projekt spole�nosti Helpion tak formou pomoci jedné cílové sku-
pin� nabízí �ešení pot�eb jiné cílové skupiny v jednom regionu. Zam�stnanci proto budou 
mít lepší možnost spat�ovat ve své práci smysl a tím by m�la také r�st jejich motivova-
nost pro udržení si zam�stnání.
 Aktivity projektu sm��ují ke zvýšení šancí nalézt a udržet si zam�stnání. Proto budou 
zam�stnanci již v pr�b�hu projektu podporováni p�i hledání vhodného pracovního místa 
na volném trhu práce. Za tímto ú�elem bude vyhledávána spolupráce se zam�stnavateli 
v regionu a hledány cesty k udržení výstup� z projektu.
Projekt je plánován na dobu dvou let a je � nancován Evropským sociálním fondem z pro-
st�edk� Opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost a ze státního rozpo�tu �R.
                                                                                      Hana Bláhová, manažerka projektu

Oblastní spolek �eského �erveného k�íže
 Rychnov nad Kn�žnou po�ádá

LETNÍ TÁBOR
ve Slune�ní zátoce v areálu rekrea�ního za�ízení

Železni�á� v Potštejn�
 Poje
te prožít prázdniny v krásné p�írod�, zažít mnohá dobrodružství,

výpravy za poznáním, hrát netradi�ní hry a sout�že, p�ekonat strach
a objevit sílu kamarádství!

T�ší se na Vás tým známých, ale i  nových vedoucích,
 kte�í mají pro Vás p�ipravenou celotáborovou hru.

A proto – rodi�e, nenechte své d�ti zahálet doma a pošlete je s námi!
Pro d�ti od 6 do 15 let

 21. 8. – 28. 8. 2011
cena: 2.900,- 

v cen� je zahrnuto: ubytování ve 4–l�žkových chatkách, stravování plná
 penze v�etn� pitného režimu, pedagogický dohled, pojišt�ní, vyh�ívaný 

bazén, sportovišt�, ceny do sout�ží    

 bližší informace: Oblastní spolek ��K, Rychnov n. Kn. Panská 79, Národní d�m II. patro
Telefon/fax:  494 534 896   739 070 515

 Pište na: cck.rychnov@seznam.cz,  rychnovnk@cervenykriz.eu, www.cck-rychnov.cz 



� �adu let se zabýváte historií Rychnova 
nad Kn�žnou. Rodákem ale nejste. Jak jste se 
vlastn� do Rychnova a k historii m�sta dostal?
   Narodil jsem se v Pardubicích, ale pocházím 
z Vysoké nad Labem. Vystudoval jsem �eský 
jazyk a literaturu na Vysoké škole pedagogické 
v Praze, studia dokon�il v roce 1959 a jen pro 
zajímavost – mými spolužáky o rok výš tehdy 
byli pozd�jší zakladatelé Divadla Járy Cimrmana 

Zden�k Sv�rák a Milo	 �epelka. A jelikož m� od mládí bavily jazyky, dokon�il jsem 
v roce 1966 ješt� studium špan�lštiny a pak si ud�lal doktorát.
 Do Rychnova jsem p�išel v roce 1960 na svoje první u�itelské místo na tzv. umís-
t�nku. Na fakult� m� sice p�ed Rychnov�m varovali, že je to díra, a kdoví, zda tu 
v�bec p�ipomínají Karla Polá�ka. Musím objektivn� p�iznat, že když jsem do m�sta 
p�išel, tak zde skoro žádný kulturní život nebyl. Hrálo tu jediné kino a to ješt� ani 
ne každý den. Teprve pozd�ji se zde za�aly rozvíjet r�zné kulturní aktivity, jako 
byla t�eba známá Rychnovská 8 (celostátní sout�ž amatérských � lm� s mezinárodní 
ú�astí). Já se zajímal více o historii m�sta a o lidi, kte�í zde žili.

�  Jste autorem Pr�vodce Rychnovem nad Kn�žnou, který vyšel knižn� v mno-
ha vydáních, ale zárove� jste vydal i jeho digitální podobu na DVD, kterou 
pravideln� aktualizujete a dopl�ujete o nové materiály, fotogra� e a texty. Do-
mnívám se, že svým širokým záb�rem nemáte coby regionální pr�vodce prak-
ticky u nás obdoby.
   Tak to m� t�ší. K práci na Pr�vodci jsem se dostal už p�ed rokem 1983. Tehdy 
se m�lo p�ipomínat 725. výro�í první zmínky o Rychnovu nad Kn�žnou a okresní 
lidová knihovna m� požádala, zda bych napsal n�co o m�st�. Tu nabídku jsem uvítal, 
dal dohromady text, ten prošel regulérním recenzním �ízením, ovšem kniha nako-
nec nemohla vyjít s ohledem na moje postoje z roku 1968. Nakonec v osmdesátých 
letech vycházely n�které �ásti z mé publikace pod pseudonymy Rich. Novák a K. 
N�žná v Rychnovském zpravodaji, ale nikdo nem�l tušení, že jsem to já. Pak p�išel 
p�elomový rok 1989, rukopis jsem dal p�e�íst novým p�edstavitel�m m�sta a okresu 

a oba mi nezávisle na sob� �ekli, že je to výborné, le� že nemají peníze. Takže jsem 
to pak za�al vydávat vlastním nákladem a �iním tak doposud.

�  P�i studiu historie m�sta jste samoz�ejm� nemohl nenarazi na Karla Polá�ka.
Pokud vím, tak jste to byl vy, kdo nov� up�esnil datum Polá�kova úmrtí.
 V roce 1992 jsem se zú�astnil první mezinárodní polá�kovské konference a na ní 
ú�astníci mluvili o tom, že za dva roky budeme vzpomínat padesátého výro�í úmrtí 
Karla Polá�ka 19. �íjna 1944 v koncentra�ním tábo�e Osv�tim. Nejprve jsem se do-
mníval, že se jen n�kdo spletl, ale když pak toto výro�í p�ipomínali další, vystoupil 
jsem v diskusi a uvedl, že to datum je chybné,nebo
 Polá�ek ješt� na Vánoce 1944 
napsal n�mecky psaný ske� pro své spoluv�zn� v koncentra�ním tábo�e Hindenburg, 
nyn�jším polském Zabrze, v n�mž mimo jiné p�edvídal konec druhé sv�tové války. 
Polá�ek zem�el 21. ledna 1945 v koncentra�ním tábo�e Gleiwitz (polsky Gliwice). 

�  Kde všude hledáte a nacházíte materiály k historii Rychnova?
   Doslova všude – u nás i v cizin� po muzeích, archivech a samoz�ejm� v Rychnov�. 
Základem jsou dobré vztahy k místním lidem a jejich d�v�ra ke mn�. �asto jen �íkají, 
pro� jsem nep�išel d�ív, protože všecko už vyhodili, když babi�ka �i d�de�ek um�eli 
a domek �i chaloupku zbourali.

�  Váš pr�vodce je cen�n odborníky. M�žete být konkrétn�jší?
   Byl p�edstaven na mezinárodní konferenci v roce 2004,o rok pozd�ji na univerzit� 
v Hradci Králové, dále nap�. na veletrhu cestovního ruchu region� a mikroregio-
n� �eské republiky v Lysé nad Labem v roce 2008. Dále pak na veletrhu Infotour 
a cykloturistika.

�  Kdo je pro Vás vzorem pro Vaši práci?
   Profeso�i starého rychnovského gymnázia – nedostižný August Sedlá�ek a Josef 
Vycpávek. Nemohu se s nimi srovnávat – opravdu nejsem historik.

�  A plány do budoucna?
   Pracovat. Jak �ekl Karel �apek: Když nemám co d�lat, pracuji.
                                                                                                         (redak�n� kráceno)

Rozhovor Eduarda Burgeta, šéfredaktora �asopisu
 „D�jiny a sou�asnost“ s PhDr. Josefem Krámem

3. 21. 8.  TERÉNNÍ QUADTRIATHLON 1/21/5/7* PASTVINY V ORLICKÝCH HORÁCH

3 ATHLON ® MAN

4. 26. 8. PLAVÁNÍ 3,8 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - LES VČELNÝ

5. 27. 8. CYKLISTIKA 88/77/22* ORLICKÉ HORY: trasa „A“/trasa „B“

6. 28. 8. BĚH 42,2 Rychnov Classic Marathon
* Délka tratí bude up�esn�na po jejich schválení a po zm��ení GPS

© Jan Jelínek & 3athlon ® Rychnov nad Kn�žnou  +420 604 706 605  jan.jelinek@3athlon.com  www.3athlon.com

3 ATHLON 2011

VOLEJBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE
 Volejbalový klub mládeže RÉMA Rychnov nad Kn�žnou uspo�ádal za podpory 
Královéhradeckého krajského ú�adu ve spolupráci se Sokolem Lupenice a Okres-
ním volejbalovým svazem v Rychnov� n. Kn. již 14. ro�ník dvoudenního volejba-
lového turnaje dívek za ú�asti družstev z celé �R.
 Turnaj se uskute�nil v areálu Sokola Lupenice ve dnech 21. - 22. kv�tna 2011. 
Celkem se zú�astnilo 37 družstev ve t�ech v�kových kategoriích – mladší, starší 

žákyn� a kadetky. Hrálo se na osmi h�ištích od sobotního rána celý den a v ned�li 
do 15 hodin. Po oba dny p�ipravili po�adatelé hrá�kám chutnou zmrzlinu zdarma.
 Pro hru, stravování a ubytování pod stany, vytvo�ili více než skv�lé podmínky lupeni�-
tí Sokolové, kte�í vždy p�ipraví své za�ízení na jedni�ku a zaslouží si za to velké DÍKY.
 �trnáctému ro�níku Zmrzli	áku p�álo po�así. I když bylo sobotní odpoledne 
hodn� zamra�ené a bylo vid�t i pár blesk� v Lupenici nespadla ani kapka, takže p�í-
prava antukových h�iš
 si vyžadovala i zavlažování z rukou ob�tavých po�adatel�

Záv�rem ješt� n�kolik statistických �ísel:
- po�et družstev 37; po�et hrá�ek a trenér� cca 380; po�et vydaných teplých jídel 
570; po�et odehraných utkání 131; po�et odehraných set� 277.



Pozvánka
na 13. ročník

Mezinárodní rychnovský
šachový  festival seniorů

22. – 28. srpna 2011
1)  O šachového krále seniorů nad 50 let
2)  O šachového krále seniorů nad 60 let
3)  O šachového krále seniorů nad 70 let
4)  O šachového krále seniorů nad 80 let

       5)  Bleskový turnaj SENIOR (9 kol, 2x10 min.)
      – O ceny Města Rychnov nad Kněžnou

         6)  Otevřený bleskový turnaj (13 kol, 2x5 min.)

Pořadatel: Region Panda - Šachová škola Panda Rychnov n. K.
Ředitel turnaje a hlavní rozhodčí: Jiří Daniel, 
ŠŠ Panda, Panská 1492, Společenské centrum

516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel. zam: 494 542 482 mobil: 777 124 775

e-mail: panda.daniel@tiscali.cz
www.panda-rk.cz 

Harmonogram turnajů seniorů
Neděle 21. srpna
14:00 – 18:00  příprava sálu
16:00 – 20:00  ubytování

Pondělí 22. srpna
13:00 – 15:00   Prezentace, ubytování  
15:45 – 16:00 Slavnostní zahájení
16:00   1. kolo – senioři

Úterý 23. srpna
16:00  2. kolo – senioři

Středa 24. srpna
8:30 – 8:50 Prezentace bleskového turnaje
  SENIOR pro hráče nad 50 let 
  O ceny města Rychnov nad Kněžnou 
9:00 – 12:30  Bleskový turnaj  SENIOR O ceny města  
  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU na 9 kol   
  tempo 2x10 minut (pro hráče nad 50   
  let), startovné 100 Kč, pro účastníky RŠF 
  50 Kč). Věcné ceny.
14:00  3. kolo
19:00 – 22:00   Společenský večer 

Čtvrtek 25. srpna
16:00  4. kolo – senioři
 
Pátek 26. srpna

08:00  5. kolo – senioři
 
15:00 – 18:30   doprovodný otevřený bleskový turnaj 
  2x5 minut 13 kol (startovné 100 Kč, 
  účastníci turnaje seniorů 50 Kč)

Sobota 27. srpna
Neděle 28. srpna
8:00 – 13:00   7. kolo – senioři
13:00 – 13:30  Slavnostní zakončení seniorských
  turnajů a zakončení festivalu.

BR Sport Centrum
Javornická1705,Rychnov nad Kn�žnou

www.brsportcentrum.cz
tel.: 494 620 249

OD ZÁ	Í P	IPRAVUJEME:
•  MAMI, POJ� SI HRÁT A CVI�IT 
    - cvi�ení pro maminky s d�tmi (1-2 roky)
    - cvi�ení bude probíhat každé úterý a �tvrtek od 10 hod
•  CVI�ENÍ, HRANÍ, DOVÁD�NÍ
   - cvi�ení pro maminky s d�tmi (2-4 roky)
    - cvi�ení bude probíhat každou st�edu od 10 hod
•  SPORTOVNÍ PR	PRAVA PRO DÍVKY  (5-7 let)
    - aerobic, protahování, hry
   - cvi�ení bude probíhat každou st�edu od 15 hod
•  SPORTOVNÍ P
ÍPRAVKA PRO D�TI (7-10 let)
    cvi�ení bude probíhat každé pond�lí od 14 hod
•  BADMINTON S PROFESIONÁLNÍM TRENÉREM
    - badmintonové tréninky pro d�ti a mládež (7-15 let)
   - tréninky budou probíhat každý �tvrtek od 16 a 17 hod
    - ukázková hodina tréninku badmintonu d�tí 
      pro ve�ejnost prob�hne dne 13. 8. 2011 
      (�as bude up�esn�n na našich webových stránkách)
•  SQUASH PRO D�TI A MLÁDEŽ
    - squashové tréninky pro d�ti (7-15 let)
   - tréninky budou probíhat každou st�edu v odpol. hodinách
•  POWER JÓGA PRO ZA�ÁTE�NÍKY
    - lekce budou probíhat každé pond�lí od 8 hod
•  POWER JÓGA PRO POKRO�ILÉ
   - lekce budou probíhat každou st�edu od 8 hod
•  POWER JÓGA PRO SENIORY
   - lekce budou probíhat každý �tvrtek od 8 hod
•  POWER JÓGA PRO MUŽE
   - lekce budou probíhat každé úterý od 8 hod
•  CARDIO TRÉNINK S INSTRUKTOREM
    - lekce budou probíhat každé pond�lí od 10 hod a 11 hod,
   - každé úterý od 13 hod a každý �tvrtek od 13 hod
•  TURNAJ V RACKETLONU PRO VE
EJNOST
   - �ty�boj ve stolním tenise, badmintonu, squashi a tenise
    - turnaj prob�hne v sobotu 24. zá�í 
    - zájemci se mohou hlásit na níže uvedený kontakt
U všech sportovních aktivit je kapacita omezena. P�ihlášky zasílejte 
nejpozd�ji do 26. srpna na e-mail: lenka.zemankova@brsportcent-
rum.cz nebo telefonujte na tel. �. 776 25 75 75.
Na p�ihlášku uve�te o jakou sportovní aktivitu máte zájem, uv��te 
jméno a p�íjmení, datum narození (u cvi�ení pro d�ti uve�te jméno 
a datum narození dít�te), adresu a e-mail nebo tel. �íslo.

Podrobné informace k novým aktivitám najdete na našich 
webových stránkách www.brsportcentrum.cz

Vás zve na KLUBY PRO MAMINKY A TATÍNKY S DĚTMI
Každé úterý a �tvrtek od 9:00 do 11:30 v prostorách Centra 5KA, 
Komenského 39, Rychnov nad Kn�žnou

Upozornění:

Rodinné centrum RYBKA

Náplní klubu je volná hra, od 10:00 hod. je p�ipraven krátký 
program pro d�ti p�izp�sobený jejich v�ku (nap�. výtvarni-

�ení, pohybové hry, divadlo, pohádky, �íkanky, ...). Maminky 
mají možnost si popovídat, a p�íjemn� si posed�t.

O letních prázdninách bude provoz v RC Rybka
 omezen pouze na jeden den v týdnu a to čtvrtek.

 Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách 
www.rcrybka.webnode.cz z d�vodu možných zm�n.

D�kujeme!

Bližší informace na: rcrybka.webnode.cz,
 tel: 724 044 830, email: rybka.rychnov@seznam.cz

Prodáme starší RD s pozemkem 952 m2 na klidném místě
 ve Vamberku. Cena 500.000,- Kč.

Tel. 777 154 474,  www.realitydivisek.cz.



LUŠT�TE SE ZPRAVODAJEMLUŠT�TE SE ZPRAVODAJEM

POZNEJTE
 HRADY A ZÁMKY – 1.

 Za�íná nový seriál a já i celý kolektiv M�stského zpravodaje dou-
fá, že se vám bude líbit a že vám p�inese mnoho poznatk� a zajíma-
vostí a také t�eba i typy na výlet nebo dovolenou.

   

Tento ... (PRVNÍ TAJENKA) se nachází na jižní Morav�, asi 10 km. 
od (DRUHÁ TAJENKA). Barokní zámek z konce 18. století je ná-
rodní kulturní památkou, která je obklopena stylovou ... (T�ETÍ 
TAJENKA), ve které se nachází i socha ... (�TVRTÁ TAJENKA). 
Zámek byl po staletí letním sídlem ... (PÁTÁ TAJENKA) a pozd�ji 
Frasso-Dentice. Zámek ... (ŠESTÁ TAJENKA) z roku 1848.

HLÁSKOVÁ K�ÍŽOVKA:

VODOROVN
: A. Finská láze	; kraj; sladkovodní ryba. – B. T�ETÍ 
TAJENKA. – C. Punti�ká�; pohošt�ní; ná�e�n� „hospoda“. – D. Sady; 
dávat návod; americké mužské jméno; sov�tské kosmické t�leso; žen-
ské jméno. – E. Hrani�ní �eka mezi bývalým SSSR a Íránem; název 
prvních našich po�íta��; �eka v Peru; dravý pták (slovensky); t�etí 
pád. – F. Truhla; citoslovce tlu�ení; Moravan; �eka v Polsku; m�sto 
v Polsku. – G. Pupínek na k�ži; saharská pouš
; anglicky „mýdlo“; 
vulkanická hornina. – H. Nauka zabývající se mechanickým stavem 
t�les; ožehávat. – I. Diplomatická hodnost; pl
; SPZ Liberce; prsa. 
– J. Hovorov� „sluha“; Od�vní tvorba (zkr.); MPZ Islandu; kompas. – 
K. Zámek u Jarom��e; osobní zájmeno; pilota; Sportovní klub policie 
(zkr.); kambodžské platidlo; citoslovce zavýsknutí; nejmenší �áste�ka 
hmoty. – L. Slovenské p�irovnání; ruský nákladní automobil; nejv�tší 
ješt�r; PRVNÍ DÍL PRVNÍ TAJENKY; podnik v Hlinsku. – M. Držadlo 
na hostie; spojka; taras; dív�í jméno; shrnout. – N. Duchovní v Anglii; 
dobrý nápoj; zna�ka barvy na vají�ka; tuzexová poukázka; zápasnická 
žín�nka. – O. Úto�ník v džudu; SPZ Sokolova; ná�iní vesla�e; SPZ 
M�lníka; �ást nohy. – P. Rybá�ská sí
; amulety; slitina zinku a zlata. – 
R. Stuha; zna�ka zubní pasty; mastek.

SVISLE: 1. Vlásenka; indiánská trofej. – 2. Objemová jednotka In-
die; anglicky „ono“; ná�iní lukost�elce; zkratka letecké spole�nosti 
Francie. – 3. Letadla; p�edložka; špan�lský mys; �in; rival. – 4. Státní 
nakladatelství d�tské knihy (zkr.); slovensky „ke�“; vojenský šálek; 
plachetní plavidlo; název �ímské padesátky. – 5. Rosol z mo�ských 
�as; �TVRTÁ TAJENKA. – 6. Loketní kost; stránka (zkr.); jméno 
zp�váka Hlase; planeta; název nosovky. – 7. Šicí vlákno; ve v�tší 
dálce; pytlácké nástrahy; �eský socha�. – 8. Sportovní zkratka; ci-

KUPÓN - RZ  7 - 8/2011
Tajenka:......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................
Vypln�ný kupón odešlete poštou, e-mailem nebo ho 
m�žete vhodit do ozna�ené schránky na podateln� 

M�stského ú�adu

do 18. srpna 2011 !!!

toslovce povzbuzování; PÁTÁ TAJENKA; DRUHÁ TAJENKA. – 
9. Ozna�ení našich letadel; edém; ko�kovité šelmy; hostina. – 10. 
Církevní stavba; dezinfek�ní prost�edek; Estonec „zastarale“. – 11. 
Zb�hlost; DRUHÝ DÍL PRVNÍ TAJENKY. – 12. Hv�zda v souhv�z-
dí Panna; slovenské mužské jméno; povrchový d�l. – 13. N�mecký 
souhlas; nete�ný plyn; souhlas; obuv. – 14. SPZ Kutné Hory; polní 
plošná míra; izola�ní materiál; násiln� ohnout. – 15. Rod papoušk�; 
poho�í v Bulharsku; �adová �íslovka; ženské jméno. – 16. Latinsky 
„vzácná“; p�edm�stí Vídn�; bývalá švédská hudební skupina; odpla-
ta; chemická zna�ka hliníku. – 17. M�sto v Jižním Jemenu; ŠESTÁ 
TAJENKA. – 18. Druh písn�; m�sto ve Francii; úrodné místo v pouš-
ti; sou�ást karate; iniciály herce Kopeckého. – 19. Konzervovat 
kou�em; anglicky „nebo“; Výrobn� dispe�erské odd�lení (zkr.); sek; 
m�sto v �adu. – 20. Husarský kabátec; polní plošná míra; spravedli-
vý ze Sodomy; japonská lovkyn� úst�ic. – 21. Posvátné perské knihy; 
podnik v Kraslicích.

NÁPOV
DA:  E – ARAKS, F – TLUK, NIDA, G – AREG, K – ATT, 
O – TORI, 2 – UAT,   3 – NAO, 12 – AZIMECH, 16 – RARA, LAA, 
18 – APT, 19 – ATI.
       
                                                                                Vladimír �ihák

1. Zden�k Janouš, 
Svatohavelská 104, RK

2. Lucie D�dicová, 
Mírová 1439, RK

3. Kristina Kulichová,
 Janá�kova 1154, RK
4. Milada Popová,

 Svinná 1, Skuhrov n. B.

1. rájem jachta��
2. stovky

3. lodní doprava
4. � oru
5. fauna

6. jeden m�síc
7. p�tinu

TAJENKY 6/2011 VÝHERCI 6/2011

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

 Služby video, audio
Přepis vašich fi lmových a video
materiálů na DVD, VHS, CD aj.

Zpracuji Vaše akce a domácí video
Ozvučování schůzí apod.



a ABS

Poslední volný byt v PFD Zborovská
Na jaře roku 2011 byly prodány zbývající byty v polyfunkčním 
domě ve Zborovské ulici v centru Rychnova n. Kn.
Nyní zbývá na prodej již jen poslední byt v pátém podlaží domu. 
Jedná se o největší byt 3+kk o podlahové ploše 117 m2 (vč. terasy 
a sklípku v suterénu). Nyní je byt ve formě „holobytu“ a je připra-
ven pro dokončení dle představ zájemce (podlahy, dveře, obklady, 
zařizovací předměty atd.). V bytě jsou el. předokenní rolety, rozvo-
dy pro centrální vysavač, videovrátný atd.
Svojí polohou a velikostí je byt určen pro nejnáročnějšího zájemce, 
který touží po exkluzivním bydlení  s výhledem na střed města.
Nabídková cena za standardně dokončený byt je 3,060.000 Kč tj. 
přijatelných 26.150 Kč/m2 (+ 10%DPH jen do konce roku 2011 ).
K bytu je možno exkluzivně přikoupit poslední samostatnou garáž 
v suterénu domu. 

  Informace zájemcům sdělí Ing. J. Zatloukal: 
603 498 624 • zatloukal@staika.cz

OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK

Aleš Šrom
Mob. 603 498 162    Tel. 494 535 411

HLEDÁM SPOLEČNÍKA DO ZAVEDENÉ
 OBCHODNÍ FIRMY. 

MANŽELSKÝ PÁR MÁ PŘEDNOST. TEL.: 606 223 698



Vaříme ze surovin z našich lesů a hájů

Ve znamení vánoc

e-mail: matejka.pepa@tiscali.cz

Steaky a saláty

Letovisko Studánka 

www.hotelstudanka.cz
Rezervace Tel.: 494 389 200

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Francouzská kuchyně

Jednotlivé měsíční menu najdete
na našich stránkách

Příběh o lásce s dobrým koncem

Dřevěné loutky kostlivců

Hlavní loutka – Kostěj nesmrtelný

Scéna s rustikálními prvky
vsazené na historické sáně

Hraje: divadelní soubor STUDNA  
vstupné dobrovolné



Výrobky Peka�ské dílny Láry Fáry 
zpest�ily den otev�ených dve�í

 v Johnson Controls

 
STAIKA rychnovská realitní kancelá�, v.o.s. 

Palackého 696 
516 01 Rychnov nad Kn�žnou 

Místní realitní kancelá� s nejdelší tradicí. 
Na trhu od roku 1990. 

Realitní kancelá� pro Rychnovsko a Orlické hory. 

 
Pobo�ka Realitní spole�nosti �eské spo�itelny a.s. 

 

v Rychnov� nad Kn�žnou: 
Palackého ulice �p. 696 

(STAIKA rychnovská realitní kancelá�, v.o.s.) 
 

Provozní doba: 
pond�lí             9 – 12  13 – 17 
úterý    9 – 12  13 – 17 
st�eda  9 – 12  13 – 17 
�tvrtek  9 – 12  13 – 17 
pátek  9 – 12  13 – 17 

            (sobota po p�edchozí dohod�) 
 

494 535 454 • 603 140 014 • obchod@staika.cz 

www.rscs.cz 
Poskytujeme komplexní a profesionální služby. 

Naše provize je ze skute�n� dosažené ceny. 
 

 21. kv�tna dopoledne bylo v areálu spole�nosti Johnson Controls dosti živo – práv� 
zde v sobotu probíhal den otev�ených dve�í. Vedení � rmy umožnilo ob�anskému sdru-
žení Pferda p�i této p�íležitosti p�edstavit ojedin�lý projekt Peka�ské dílny Láry Fáry. 
 Bor�vkové �i meru	kové kolá�e, sladké rohlí�ky s povidly, linecké pe�ivo, jable�ný 
závin s rozinkami nebo vo	avé muf� ny s �okoládou – to vše mohli ochutnat návšt�vní-
ci, kte�í se p�išli na den otev�ených dve�í podívat. Všechny tyto dobroty p�ipravili lidé 
s mentálním postižením za asistence terapeut�. Sociální službu – sociáln� terapeutickou 
dílnu, z�ídilo o.s. Pferda v listopadu 2010. Na výrobcích Peka�ské dílny si m�žete po-
chutnat v tréninkových kavárnách v Rychnov� a v Náchod�, které jsou jedním z mnoha 
projekt� o.s. Pferda. Ob�anské sdružení je zapojeno do Individuálního projektu Služby 
sociální prevence v Královéhradeckém kraji, který je � nancován z ESF a státního roz-
po�tu �R prost�ednictvím Opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost. 
 Díky podpo�e spole�nosti Johnson Controls jsme mohli p�edstavit �innost o.s. Pferda 
nejen formou prezentace, ale p�edevším nabídkou sladkého pe�iva. Nechyb�lo spousta 
atrakcí pro d�ti - výtvarná dílna, motokáry a n�kolik tane�ních vystoupení. Amosféra 
celého dne byla p�íjemná a velice vst�ícná. Velký dík za podporu pat�í vedení � rmy, 
konkrétn� pak p. Svatošové. T�šíme se na další spolupráci!
                                                         Bc. Lenka Mihulková (terapeutka, o.s. Pferda)

Zveme Vás do nově otevřené

ZÁMECKÉ KAVÁRNY
na II. nádvoří kolowratského zámku

nabízíme
výbornou kávu     
alkoholické a nealkoholické
nápoje
zmrzlina a zmrzlinové poháry   
kolowratského uzeného pstruha
  

medovník
jahodový koktejl
šunkový toust
vídeňské párky 

Správa Kolowratského zámku,
 Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou;  

tel.: 605 267 238; 494 534 916;
 www.kolowrat.com;

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přijďte si vychutnat naši specialitu
– prvorepublikovou nostalgii

Kavárna je pro Vás otevřena červen – září, denně

 mimo pondělí od 10 hod. do 17 hodin, v říjnu jen o víkendech.



Rychnov nad Kn�žnou, Staré nám. 56, tel. 494 539 081

REPREZENTATIVNÍ P�ÍKLAD: výše úv�ru 88 000 K�, 72 splátek, m�sí�ní splátka 1 904 K�, ro�ní úroková sazba 15,9 %. Poplatky související s úv�rem: 
poskytnutí úv�ru 880 K�, vedení úv�rového ú�tu 49 K� m�sí�n�, vedení b�žného ú�tu 59 K� m�sí�n�, jedna p�íchozí platba na b�žný ú�et za m�síc 5 K�. 
RPSN 20,3 %, celková �ástka splatná spot�ebitelem 146 107 K�.

KAŽDÝ SI K P�J�CE M�ŽE
ZVOLIT 1 ZE 3 VÝHOD.

VSA�TE SE.
VSA�TE NA EXPRES P�J�KU

OD GE MONEY BANK.

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

Nechte si p�evést své p�j�ky do GE Money Bank,
kde Vám je slou�íme do jediné a Vy tak budete
splácet výrazn� mén�. 

Rozumíme si.

GE život podle vašich p�edstav GE Money Bank

SNÍŽÍME VAŠE M�SÍ�NÍ SPLÁTKY
AŽ O POLOVINU.
S KONSOLIDACÍ P�J�EK OD GE MONEY BANK ZA VÁS VY�ÍDÍME I PAPÍROVÁNÍ. 

 1 908,- 

 900,- 

 1 000,- 

8,-

1 904,- 3 808,- 

NOVÁ
SPLÁTKA


