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Akce Cihelna 2004 je minulostí
Aèkoliv poèasí organizátorùm „Dne Sil

podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králí-
ky“ pøíliš nepøálo, akce probìhla a byla
velmi úspìšná. Divákù na pøedvádìcí plo-
še a návštìvníkù Králické pevnostní ob-
lasti bylo dokonce o nìco málo více, než
v loòském roce. A to i za situace, kdy
v pátek nepøetržitì pršelo, sobota byla
zamraèená, ale pršet zaèalo až po slav-
nostním ukonèení akce, nedìle naopak pøi-
nesla nádherné poèasí.

Cíle programu se podaøilo splnit, celý
den se bylo na co dívat a mnohé
z programu pøineslo nezapomenutelné
zážitky. Viz program na http:/ /
www.armyfort.com/cz/novinky.php

Podaøilo se:
- Koordinovat a zajistit úèast velkého

poètu subjektù, které do akce pøispìly za-
pùjèením mnohdy unikátních kusù vojen-
ské historické techniky, uniformovaných
osob, výstroje a výzbroje.

45 obèanských zamìstnancù, celkem 321
osob. Vystaveno a nasazeno bylo více než
100 kusù vojenské techniky, a to vèetnì
modernizovaného tanku T 72 4M CZ, bi-
tevních vrtulníkù Mi 24, vrtulníkù Mi 8,
17, W3 Sokol, podzvukových bitevníkù L
159.

Za kluby vojenské historie a histo-
rické vojenské jednotky se na akci ak-
tivnì úèastnilo témìø 300 osob – v „bitev-
ním poli“ necelých 270, ve spojeneckém
táboøe další dvì desítky. Šlo o èleny: na ès.
stranì KVH HP 19 – Brno, KVH HP 6 –
Brno, KVH HP 4 – Opava, Vojensko-histo-
rické jednotky Hranièáøský prapor 3 – Vra-
nov n. D., KVH Náchod, KVH Poustka,
KVH T – S 27, KVH Arco Jihlava, KVH
Bøeclav, Klub pøátel ès. opevnìní Roudnice
nad Labem; na nìmecké stranì VHK Eri-
ka Brno, VHK Erika Kopøivnice, KVH Gar-
dekorps – Praha, KVH Garda mìsta Hrad-
ce Králové, KVH Pionier, VHK Apšeron,
KVH Horský regiment 98, KVH Tøebecho-
vice pod Orebem, VK Èechoslovák... Šlo
o  subjekty, které svojí výstrojí, výba-
vou, znalostmi, secvièeností a kázní
pøedstavují v paletì obèanských
sdružení tohoto zamìøení to nejlepší,
co v ÈR máme.

Bez úèasti mnoha kusù vojenské histo-
rické techniky, mnohdy skuteènì unikát-
ních exempláøù, by nebyla CIHELNA 2004
tím, èím byla. Obrovskou podívanou. Za
muzea státní i soukromá a za soukro-
mé sbìratele se akce úèastnili: Vojen-
ské technické muzeum Lešany

Nový školní rok zaèal
Prázdniny skonèily a 1. 9. 2004 zaèal

nový školní rok. Ráno nás všechny pøi-
vítalo sluneèné poèasí, které podtrho-
valo tuto slavnostní atmosféru. Zahá-
jení školního roku v prvních tøídách
obou základních škol se tradiènì zú-
èastnili s øediteli škol i starosta mìsta
a vedoucí odboru školství. Podìkování

za kvalitnì odvádìnou práci dostala
i školní jídelna a její zamìstnanci.  Sta-
rosta poté navštívil Zvláštní školu Krá-
líky  a Gymnázium Králíky. Pøejeme
žákùm všech typù škol v Králíkách
úspìšné zahájení školního roku.

Seznam našich „prvòáèkù“ pøináší-
me na stranì è. 3.

1. tøída ZŠ Moravská

Akce se úèastnilo za AÈR: cvièících
200 vojákù z povolání, 47 vojákù základní
služby, 29 pøíslušníkù aktivních záloh (201.
strážní rota aktivních záloh z Pardubic),

(Pokraèování na stranì 2)
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Statistika akce CIHELNA 2004
Hrubý odhad návštìvnosti: cca 12 000 lidí (z toho asi 500 v pátek)
Poèet úèinkujících - Kluby vojenské historie: 270 lidí

- Armáda ÈR: 321 lidí
- HZS Králíky 10 lidí
- SDH Mladkov 4 lidi

Poèet techniky vystavované - AÈR 88 kusù
Technika KVH - na bojišti: cca 30 ks

- statické ukázky cca 20 ks
Technika HZS Králíky na ukázce: 2 vozy
Technika SDH Mladkov na statické ukázce: 3 vozy + 1 støíkaèka

(koòský zápøah)

Zaparkovaných autobusù u ÈD Králíky: 1 bus
Zaparkovaných osobních aut  - Králíky: 1 309 aut

- Prostøední Lipka: 526 aut
Placené parkování celkem: 1 835 aut

Poèet vystavovatelù (stanoviš�): 27
Poèet akreditovaných stánkaøù: 27
Poèet obsluhy u stánkù: 99 lidí

Akreditovaných novináøù: 15
Pozvaných hostí V. I. P. 144
V. I. P. skuteènost na akci: cca 200 lidí

Za Mìsto Králíky Arnošt Juránek, místostarosta

s unikátním ès. tankem LT 38, Vojen-
ské muzeum na demarkaèní linii v Roky-
canech s replikou OA vz. 30 a unikátním
štábním vozem Škoda 903 Superb, Vladi-
mír Lehar s unikátním osmitunovým ko-
lopásovým tahaèem Krauss-Maffei (KM m
11) SdKfz 7, kolopásovou motorkou SdKfz
2 a obojživelným štábním vozidlem, Klub
majitelù historických vozidel Týništì nad
Orlicí s nákladním vozem Praga RN a mo-
tocyklem Jawa, KVH Gardekorps
s dokonalou pøestavbou OT 810 na Sd-
Kfz 251/1C, s „Haklem“ se úèastnila rov-
nìž Rokytnice v O. h. – muzeum pevnost
Hanièka, soukromý sbìratel pan Kamil
Hubálovský, dva kolopásy byly ze sbírky
ARMY FORTu, s. r.o. provozovatele Vojen-
ského muzea Králíky, nechybìl štábní vùz
Opel, šest rùzných motorek v sólo i verzi
s vozíkem, vèetnì další kolopásové, Mu-
zeum Sudety z Mostu zapùjèilo sanitu
Mercedes z roku 1940, tradièním úèast-
níkem byla dokonalá replika kolového prù-
zkumného obrnìného vozidla SdKfz 222
ze sbírky Klubu vojenské historie Garda
mìsta Hradec Králové, ze sbírky ARMY
FORTu pocházela další úèinkující Praga
RN, protiletadlový kanón ráže 8,8 cm (85)
mm a 15 cm tìžká polní houfnice vz. 18/47
(N).  Na bojišti se pohybovalo celkem asi
28 velkých kusù historické techniky, dal-
ších 8 exempláøù bylo ve „spojeneckém do-
bovém táboøe“.

Nìkolik desítek nadšencù pracovalo pro
návštìvníky na pevnostních muzeích a vo-
jensko-historických expozicích v Králické
pevnostní oblasti.

- Pøi pøíležitosti akce odhalit improvizo-
vanì (byla vyrobena s cílem umístit ji
v jiných podmínkách) pietní tabuli s do-
sud nejkompletnìjším seznamem jmen
obìtí pohranièních incidentù, jehož tvùr-
cem je Vladimír Pohorský z Ústí nad Or-
licí. Tato tabule dostateèným zpùsobem
dokazuje, že jsme se v roce 1938 a 1939
bez boje nevzdali, že jsme svou Republiku
èeskoslovenskou bránili proti všem jejím
nepøátelùm, že jsme mìli své mrtvé a zra-
nìné. Tabule bude skromnou pøipomínkou
odhodlání a stateènosti všech tehdejších
pøíslušníkù ès. branné moci. Po akci CI-
HELNA 2004 byla pøemístìna na Muze-
um ès. opevnìní – dìlostøeleckou tvrz Bou-
da a zde bude trvale umístìna.

- Zorganizovat péèí Military clubu Kolín
dobové spojenecké ležení s technikou a
historickými zbranìmi.

- Vydat pøi pøíležitosti akce CIHELNA
další èíslo publikace Fortsborník (7/III),
tak jako v roce 2002 a 2000 a vydat nové
pohlednice – formátu A5 (dárkové) a A6
s tématem akce, Králické pevnostní ob-
lasti a tvrze Bouda.

- Zorganizovat pro CIHELNU již tradiè-
ní improvizovanou autogramiádu, tento-
krát publikace Pøepadení (jeden z autorù
– Ing. Milan Blum žijící v Nìmecku, byl
na místì a zájemcùm výtisk publikace po-
depisoval).

- Uspoøádat prodejní výstavu obrazù ob-
jektù ès opevnìní na Králicku (v hale Vo-
jenského muzea Králíky).

- Ve spolupráci s ÈD zastavit rychlíky

Praha – Jeseník a Jeseník – Praha
v zastávce Prostøední lipka – tedy
v bezprostøední blízkosti pøedvádìcí plo-
chy.

- Zorganizovat zvláštní autobusovou lin-
ku Králíky – tvrz Bouda a zpìt, která po-
prvé v historii akcí Cihelna jezdila dle jízd-
ního øádu.

- Rozšíøit sortiment nabízených upomín-
kových pøedmìtù o další typy replik ruè-
ních granátù pro sbìratele, kovových re-
plik odznakù a oznaèení prvorepublikové
armády, repliky odznakù Øeditelství opev-
òovacích prací.

- Na rozdíl od loòské Cihelny zajistit od-
bavování návštìvníkù plynule a bez èeká-
ní a to díky nové bezpeènostní agentuøe,
která nasadila 32 osob.

- Organizace obecnì klapala daleko více
než loni.

Hosté:
Akci osobnì navštívil ministr obrany ÈR

Karel Kühnl, pøítomni byli hejtman par-
dubického kraje Ing. Roman Línek, ná-
mìstkynì ministra práce a sociálních vìcí
Ludmila Müllerová, námìstkynì ministra
financí Ivona Leigerská, øeditel NBÚ Mgr.
Jan Mareš, prezident asociace obranného
prùmyslu Jiøí Hynek,…

Pøítomno bylo rovnìž šest aktivních ge-
nerálù AÈR (generálmajor Jan Ïurica, bri-
gádní generálové Antonín Pugzík, Miloš
Doubek, Jiøí Halaška, Ján Gurník, Karel
Blahna) a generálporuèík v.v. Radovan Pro-
cházka

Úèastnili se vojenští pøidìlenci z Fran-
cie, Velké Británie, Èíny, Rakouska, mno-
ho polských vojákù.

Poèetnì byli zastoupeni starostové a
místostarostové obcí a mìst zdejšího regi-
onu v èele se starostou Králík Mgr. Duša-
nem Krabcem.

Ing. Martin Ráboò

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì
v Králíkách mùžete objednat tyto kamenické práce:
- Výroba pomníkù ze žuly
- Žulové rámy, sokly, krycí desky
- Celkové opravy pomníkù
- Sekání, zlacení, støíbøení a barvení písma
- Pøebrušování pomníkových dílù z mramoru pøímo na místì!!!
- Pøíznivé ceny žulových pomníkù
- Cenová konzultace a doprava zdarma!

Celý den mobil 605 94 64 68
Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

Akce Cihelna 2004 je minulostí
(Dokonèení ze strany 1)
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Rady rodièùm  a nastávajícím prvòáèkùm
Když prvòáèek za pár dní øekne, že do

školy už nepùjde, protože se mu tam vùbec
nelíbí a další dny ráno pøichází s tím, že
ho nìco moc bolí, máme se tím vážnì zabý-
vat? Máme ho nechat doma nebo vyrazit
za paní uèitelkou ?

Hrozí nám, že udìláme dvì chyby. První
spoèívá v tom, že nezareagujeme vèas na
vážný problém nebo naopak pøeženeme
svoji reakci tam, kde o problém nejde.

Ve skuteènosti se obvykle nic nedìje. Dítì
si jen stýská nad ztrátou volnosti a pro-
blém brzy vymizí. Musíme si uvìdomit, že
prvòáèek je citlivý na zdánlivé malièkosti.
Mùže velmi dramaticky reagovat na ne-
zvyklou barvu vlasù paní uèitelky.

Vyjádøete pøed dítìtem pochopení pro
situaci / to já moc dobøe znám, když se
èlovìku nìkam nechce/.

Vyprávìjte vlastní zkušenosti se školou
nebo z práce. Neptejte se pøímo, co se dìje.
Malé dìti èasto neumìjí zhodnotit situaci
a nevìdí, co pøesnì jim ve škole vadí. Ra-
dìji poèkejte, až se dítì samo, spontánnì
rozhovoøí. Nìkdy se dítì stydí nebo nevìøí,
že by mu rodièe mohli pomoci. Buïte proto
trpìliví. Problémy nebagatelizujte a neøeš-
te je mávnutím ruky.

Nikdy dítì nezesmìšòujte a nehodno�te
situaci vìtami - to nic není, to se spraví, to
se ti stane ještì tisíckrát.

Jestliže stezky dítìte neustávají mìli
bychom se vypravit do školy a promluvit s
uèitelem, sdìlit mu informace o problému
a požádat o radu.Souèasnì se domluvte,
co podnikne on pro zlepšení situace. Ne-
nechte se uchlácholit vìtami - ono si zvyk-
ne, to se poddá.

A.   Rodièovské desatero
1. Pochvalte své dítì vždy znovu a

znovu za sebemenší úspìch a to nìžnými
slovy, pohlazením a splnìním jeho pøání.
Vychováte tak sebevìdomého jedince, kte-
rý ve vás bude mít citovou oporu.

2. Povzbuzujte své dítì pokud má
neúspìchy nebo se pustilo do nové èin-
nosti. Rozvažte si v klidu a trpìlivì, jak
mùžete pomoci neúspìch odstranit.

3. Nezavrhujte své dítì kvùli chy-
bám a nedostatkùm. Buïte mu oporou.
Snažte se objektivnì zhodnotit možnosti
dítìte. Nevkládejte do nìj své nenaplnìné
sny a ambice. Zajímejte se o školní práci
prùbìžnì po celý rok. Nesvádìjte neúspìch
dítìte na jiné.

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a
podporu. Máte-li v rodinì více dìtí, ne-
srovnávejte je.

5. Stanovte jasné hranice toho, co
si dìti smìjí dovolit. Dùslednì trvejte
na jejich dodržování!!! Pokud nebudete dù-
slední, hranice nemají žádný význam a vy
v budoucnu budete zcela urèitì lomit ruka-
ma nad chováním svého potomka.

6. Chraòte ho pøed nadmìrným sle-
dováním televize. Dbejte, aby mìlo do-
statek pohybu. Neustále si všímejte, jaké
poøady vaše dítì sleduje, jaké si vybírá a
hovoøte o nich.

7. Nestavte pøed své dítì neúmìrné
požadavky. Nesdìlujte mu svá nároèná
oèekávání. Navažte kontakt s uèitelem.
Zeptejte se, co od dìtí oèekává a jaký do-
jem má ze schopností a chování dítìte. Za
známky dítì neurážejte a tvrdì netrestej-

te. Zákaz koníèkù nic nevyøeší, ba právì
naopak.

8. Dopøejte dítìti pøestávky pøi uèe-
ní a jiné èinnosti. Dítì se unaví mno-
hem rychleji, než dospìlí. Støídejte èinnos-
ti, dopøejte mu pohyb a nekárejte ho za
chyby zpùsobené únavou z dlouhé práce.

9. Posilujte pamì� dítìte pravidel-
ným cvièením a zatìžováním. Zadávej-
te bìhem dne rùzné jednoduché úkoly, hraj-
te hry.

10. Dítì potøebuje své pracovištì,
které byste mìli uspoøádat tak, aby co
nejménì rozptylovalo vaše dítì.

B.   Desatero pro prvòáèky
1. Znám svoje jméno a pøíjmení, vím,

jak se jmenují rodièe.
2. Umím se obléknout i pøevléknout do

cvièebního úboru a to tak rychle, že na mì
nemusí nikdo z mých kamarádù èekat.

3. Umím si uvázat mašlièku na tkaniè-
ce.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami
a malovat barvami.

5. Poznám èervenou, modrou, žlutou, ze-
lenou, hnìdou a èernou barvu.

6. Umím uklidit hraèky, pastelky, kníž-
ky na místo, kam patøí.

7. Umím vystøihnout obrázek nùžkami.
8. Do aktovky si uložím vìci, kam patøí.

9. Se zájmem a v klidu dovedu poslou-
chat maminèino vyprávìní.

10. Pozornì sleduji pohádky, filmy a pís-
nièky a povídám si o nich s rodièi.

Naši prvòáèci:
Brùna Tomáš, Brùnová Martina, Brùno-

vá Tereza, Èermák Petr, Èermáková Tere-
za, Dancso Dominik, Doubínek Jakub,
Doupovcová Veronika, Ïurišová Bára, Felc-
manová Petra, Grežo Radek, Grežová
Šárka, Hejtmanská Sára, Hollyová Nikol,
Hoøínková Barbora, Hynková Adéla, Cha-
loupecká Markéta, Chaloupecká Veronika,
Kašparová Tereza, Kodytek Josef, Køivo-
hlávková Kristýna, Køivohlávková Micha-
ela, Krupièka Ondøej, Kuèera Martin, Lang-
rová Monika, Luksová Daniela, Marek Ri-
chard, Martincová Eliška, Mikyska Jan,
Pauloviè Jiøí, Pospíšilová Adéla, Pospíši-
lová Denisa, Øepková Marika, Saòáková
Natálie, Sedlaèíková Kamila, Seidl Tomáš,
Stískala Petr, Studená Sabina, Svoboda
Lukáš, Široká Adriana, Šolc Jaroslav, Špon-
táková Adéla, Švédová Pavlína, Tkáè
Tomáš, Trlicová Adéla, Vavøík Ladislav,
Venzara Mikuláš, Verner Dominik, Villí-
mová Eliška, Vostrèilová Monika, Záleská
Eliška.

Redakce

Tøída 1.A - ZŠ 5. kvìtna

Tøída 1.B - ZŠ 5. kvìtna
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Ohlasy na Cihelnu 2004 v celostátním tisku
Bitva je chaos, usoudili pøihlížející
Fandové vojenské historie svedli v sobotu u pìchotního

srubu Cihelna poblíž Králík na Ústeckoorlicku fiktivní bi-
tvu.

Èeskoslovenská armáda pøi ní zmaøila pokus nìmecké-
ho wehrmachtu o proražení pohranièního opevnìní. Do
velkoryse pojaté hry na vojáky se kromì desítek mužù
v uniformách znepøátelených armád zapojily i náklaïáky,
tank, obrnìné automobily i transportéry nìmecké armá-
dy. Mohutnou pøestøelku slepými náboji provázely i dý-
movnice a výbuchy pyrotechnických efektù, které mìly
znázoròovat exploze dìlostøeleckých granátù. Velkolepé
divadlo sledovaly stovky lidí, kteøí se po vítìzství mužù
v uniformách èeskoslovenských uniformách z roku 1938
nahrnuli ke stánkùm s pivem a klobásami.

„Stejnì je to psina, jak si staøí fotøi hrají na vojáky,“
smìje se jeden z pøihlížejících teenagerù, když se padlí
Nìmci i Èechoslováci zvedají z trávy a zaèínají shánìt vý-
zbroj a výstroj roztroušenou po okolí.

Mezi diváky bylo i hodnì cizincù. Vedle polštiny a nìmèi-
ny bylo možné zaslechnout hovor i v angliètinì a slovenšti-
nì.

„Jsem se syny v Orlických horách na dovolené a o akci
Cihelna jsme se dozvìdìli z plakátù. Øekli jsme si, že by to
mohlo být zajímavé, a pøijeli jsme. Musím øíci, že nás pro-
gram nezklamal. Byla to velká show,“ øíká Pavol Baláž ze
slovenské Žiliny. „Stálo to za vidìní a moc mi pomohl ko-
mentáø z amplionù. Bez nìj bych nevìdìla, co se kolem
bunkrù dìje. Netušila jsem, že válka mùže být takový zma-
tek,“ tvrdí Anna Zilvarová z Èeské Tøebové.

Magnetem pro pøihlížející byla vojenská vozidla z èasù
první republiky a druhé svìtové války. Pøestože mezi se-
bou bojovali nìmeètí a èeskoslovenští vojáci, nejèastìji byly
vidìt americké džípy. Ovšem nejvìtší zájem vzbuzoval èes-
koslovenský lehký tank LT vzor 38. Všechna vozidla byla
pojízdná, i když i na nich se podepsal zub èasu. Potvrdil to
øidiè obojživelného vozítka po nìmeckém wehrmachtu,
který shánìl lano, aby mohl své šedì natøené autíèko
s lodním šroubem odtáhnout nìkam, kde nebude pøeká-
žet. Svou technikou a výcvikem se pochlubila i souèasná
èeská armáda, která tisícùm pøedvedla bitevní vrtulníky a
letadla, seskok výsadkáøù a ukázky bojových umìní.

Mfdnes - 23. 8. 2004

OHLÉDNUTÍ
Králíky - Šestá „Cihelna“, pøesnìji øeèeno víkendový

„Den sil podpory a výcviku Armády Èeské republiky“, je
minulostí. Králíky se opìt zviditelnily, na setkání zájemcù
o vojenství a historii dorazily tisíce lidí z okolí i velké dálky;
pøijíždìli ze všech èástí republiky. Starosta Králík Dušan
Krabec zdùraznil pøi vítání úèastníkù: „Jsem rád, že jsme

Pozvání na tradièní
Michalskou pou�
2. - 3. øíjna 2004

na Velkém námìstí
v Králíkách

Tìšíme se na vaši návštìvu
Pou� v Èervené Vodì se koná 19. záøí 2004

jedním ze tøí míst v republice, kde armáda poøádá podobné
akce.“ Poøadatelé letošního setkání pøipomínajícího udá-
losti podzimu roku 1938 v pohranièí pøipravili novinky a
atrakce. Poèet techniky v ukázkách fiktivního boje o hra-
nici byl dosud nejvyšší, nìkteré technické prostøedky pøed-
stavovaly, jak ujistil jeden z poøadatelù Martin Ráboò, uni-
kátní kousky: napøíklad lehký tank LT 38 nebo šestikolo-
vý štábní automobil Škoda 906 Superb. Novinkou bylo
akrobatické vystoupení vrtulníku V A 3 Sokol z Plzeòska,
našly by se další drobné novinky. Poprvé se zúèastnil èes-
ký ministr obrany. Karel Kühnl sice strávil „u Cihelny“ jen
urèitý èas, ale stihl zhlédnout ukázku boje a pøedat pamìt-
ní listy úèastníkùm-bojovníkùm pøi slavnostním nástupu.
S generálem Janem Ïuricou obešel vystavovatele a zašel
do Vojenského muzea (bývalý zemìdìlský areál na okraji
mìsta), za nímž se odehrávala valná èást bohatého progra-
mu. Také tato skuteènost zvýraznila význam této akce,
poøadatelé mohou s tradièní peèlivostí zaèít s pøípravou
pøíští „Cihelny“.

Orlické noviny - 24. 8. 2004
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STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
Aktuální informace pro mìsíc záøí 2004
1. Zmìna ustanovení §5 zákona

è. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoøe

U osob samostatnì výdìleènì èin-
ných se za minimální pøíjem pro úèe-
ly nároku na testované dávky státní
sociální podpory považuje nejménì
èástka 50% prùmìrné mìsíèní mzdy
v národním hospodáøství vyhlášené
Èeským statistickým úøadem.

Výše 50% prùmìrné mzdy
v národním hospodáøství je stanove-
na sdìlením Ministerstva práce a soci-
álních vìcí ze dne 14. kvìtna 2004,
è. 311/2004 Sb., kterým se vyhlašuje
pro úèely státní sociální podpory a soci-
ální potøebnosti èástka odpovídající
50% prùmìrné mìsíèní mzdy
v národním hospodáøství za kalendáø-
ní rok 2003.

50% prùmìrné mìsíèní mzdy
v NH za kalendáøní rok 2003 èiní
Kè 8.400,-

Z této èástky se bude vycházet
pøi stanovení výše pøíjmu ze sa-
mostatné výdìleèné èinnosti pro
pøíjem za rozhodné období II.
ètvrtletí 2004 (pro nárok na dávky
sociální pøíplatek a pøíspìvek na
bydlení) a kalendáøního roku 2003
(pro nárok na dávku pøídavek na
dítì).

2. Pøíjem nezaopatøených dìtí
dosažené za mìsíce èervenec a sr-
pen (tj. v dobì školních prázdnin)

Tyto pøíjmy se nebudou zapoèítávat
do rozhodného pøíjmu za kalendáøní
rok (poprvé pro rok 2003) a každé III.
kalendáøní ètvrtletí (poprvé III. ètvrt-
letí 2004).

U závislé výdìleèné èinnosti se jed-
ná o pøíjmy tìmto osobám zamìstna-
vatelem zaúètované v mìsících èerve-
nec a srpen, a to ve výši po odpoètu
pojistného na sociální zabezpeèení a
pøíspìvku na státní politiku zamìstna-
nosti a pojistného na veøejné zdravot-
ní pojištìní, po odpoètu danì z pøíjmu
pøipadajících na tyto pøíjmy (a pøípad-
nì po odpoètu èástky, která se považu-
je za pøíjem z dùvodu bezplatného po-
užívání motorového vozidla pro služeb-
ní i soukromé úèely podle §6, odst. 6
zákona o daních z pøíjmù).

Pøíjem z podnikání a jiné samostat-
né výdìleèné èinnosti se u nezaopatøe-
ných dìtí za mìsíce èervenec a srpen
odeète za pøíslušný mìsíc pouze
v pøípadì, že tato èinnost byla vyko-
návána nezaopatøeným dítìtem po celý
z tìchto kalendáøních mìsícù.

3. Pøíspìvek na dopravu zrušen
Zákonem è. 453/2003 Sb., kterým se

mìní zákon è. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoøe, se ruší nárok na dáv-
ku státní sociální podpory – pøíspìvek
na dopravu. Ten se vyplatil naposledy
za mìsíc èerven 2004. Nárok na dávku

zaniká ze zákona, a proto dosavadním
žadatelùm nebude oznámen zánik ná-
roku na dávku formou správního roz-
hodnutí.

4. Nezaopatøenost
Pro nárok na pøídavek na dítì a další

dávky pro jejichž nárok se nezaopatøe-
nost dìtí zohledòuje, je tøeba k 1. 9.
2004 doložit u dìtí starších 15 let (po-
kud vìku 15 let dovršily do 31. 8. 2004).

5. Evropská unie a dávky státní
sociální podpory

Dnem 1. 5. 2004 pøistoupila Èeská
republika do spoleèenství státù Evrop-
ské unie. Tímto datem se také na úse-
ku státní sociální podpory zmìnila pra-
vidla pro pøiznávání nároku na jednot-
livé dávky státní sociální podpory. Práv-
ní pøedpisy Evropské unie jsou od to-
hoto data jednoznaènì nadøazeny do-
mácím právním pøepisùm.

Mezi základní právní pøedpisy Evrop-
ské unie, které se aplikují pøi urèování
kompetentního státu pro výplatu ro-
dinných dávek patøí tyto:

Naøízení è. 1612/68
Naøízení è. 1408/71
Naøízení è. 574/72
Naøízení è. 859/2003
Za rodinné dávky - dávky SSP, pro

jejichž výplatu se urèuje kompetent-
nost státu podle Naøízení è. 1408/71
považují tyto:

a) pøídavek na dítì
b) rodièovský pøíspìvek
c) dávky pìstounské péèe – odmì-

na pìstouna a pøíspìvek na úhradu
potøeb dítìte

d) zaopatøovací pøíspìvek
e) pohøebné (není pøímo vèlenì-

no pod pojem rodinné dávky, ale ve
smyslu Naøízení se na nìj tak pohlíží)

a podle Naøízení è. 1612/68 tato:
a)   porodné (aplikuje se pouze

v pøípadì, že oprávnìná osoba pro
nárok na porodné je migrujícím za-
mìstnancem – pracovníkem).

Rozhodující skuteèností pro urèení
kompetentního státu pro výplatu ro-
dinných dávek je výdìleèná èinnost
zákonného zástupce nezaopatøeného
dítìte, ne však univerzálnì, pouze pri-
márnì:

a) pokud je migrujícím zamìst-
nancem - pracovníkem pouze jeden ze
zákonných zástupcù – bude kompe-
tentním ten stát, ve kterém rodiè ta-
kovou výdìleènou èinnost vykonává.
V pøípadì, že se v tomto státì pøísluš-
ná sociální dávka neposkytuje, vrací se
kompetence na pùvodní stát, tedy Èes-
kou republiku

b) pokud jsou migrujícími zamìst-
nanci – pracovníky oba zákonní zástup-
ci, bude kompetentním státem pro vý-
platu rodinných dávek ten stát, ve kte-
rém pobývají oprávnìné osoby (pro
nárok na pøídavek na dítì tedy nezao-
patøené dìti).

Ing. Jindøich Hruška
Vedoucí odboru státní sociální

podpory Úøadu práce v Ústí nad Orlicí

NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

Jaroslav Linhart, Michael Hudetz, Tomáš Pánik, Anna Brùnová

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v mìsíci záøí oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Anton Frolo, Eliška Majvaldová,, Marie Vostrèilová, Milada Venclová,
Ludmila Krulichová, Jindøiška Matoulková, Marie Sasková,

 Zdeòka Procyková, Zdeòka Žabková, Marie Kubíèková,
Kristína Haradzinová, Marie Moravcová, Rozálie Frolová, Jiøí Koch,

Markéta Motyèáková, Marie Koubová, František Pospíšil,
Božena Braunová,  Emilie Severýnová, Václav Venc, Anna Maixnerová,
Drahoslav Urban, Vlasta Pechanová, Marie Kudlíková, Alois Smrèka,

Jaroslav Wágner, Marie Èerná, Zdenka Faitová, Zdenìk Kylar,

Antonín Matoušek – Iveta Springerová, Lukáš Ježek – Veronika Muchová
Radek Klimesch – Kateøina Palková, Libor Hlavatý – Marta Štìpánková
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
3. 8.
- schvaluje zproštìní poplatku za ubytování seniorù

v letním táboøe Hnìvkov v dobì od 27.8. do 29.8.2004.

10. 8.
- povìøuje Sbor dobrovolných hasièù Králíky zajištìním

organizaèní služby poutì na Hoøe Matky Boží - parkování
vozidel a rozmístìní prodejních stánkù, dne 15. 8. 2004. Sou-

Jednání
3. 8.
- tisková konference k akci „Den Sil podpory a výcviku

AÈR CIHELNA 2004 v Králíkách“ na radnici,
- místostarosta s poslancem Parlamentu ÈR Mgr. Radko

Martínkem (ÈSSD) o budoucnosti financování povìøených
úøadù III. stupnì a o podpoøe pro zajištìní prostøedkù ze
státního rozpoètu pro investièní akce mìsta na rok 2005.

11. 8.
- starosta a místostarosta na jednání s p. Koutným, pøed-

sedou Nadace Franze Schuberta, o pøipravované valné hro-
madì nadace a dalších rozvojových plánech.

13. 8.
- starosta s ekonomickou poradkyní Ing. Pokornou,

model Služeb mìsta Králíky, sro.
18. 8.
- starosta s p. Huptychem o spolkovém životì na Králic-

ku
20. 8.
- starosta na jednání s RNDr. Fialou, manažerem Sdru-

žení obcí Orlicko – žádosti mìsta do programu SROP
16. - 21. 8.
- místostarosta na pravidelných denních poradách øídící-

ho štábu akce Cihelna 2004.
26. 8.
- místostarosta na jednání správní rady Sdružení obcí

Organizace zøizované Mìstem Králíky

èasnì schvaluje text dohody o zajištìní organizaèní služby a
povìøuje starostu jejím podpisem.

17. 8.
- povoluje pøekroèení hodiny noèního klidu pro pana Ro-

berta Molka, bytem Prostøední Lipka, pro poøádání disko-
ték ve dnech 20. a 21. 8. 2004 do 24.00 hod na sále pohostin-
ství v Prostøední Lipce.

Orlicko v Èenkovicích,
- místostarosta se starostou mìsta Miêdzylesie Tomas-

zem Korczakem o pøípravì dalšího roèníku Trhù pøíhranièí
25. 9. v Mezilesí.

27. 8.
- místostarosta s Janem Králíkem o pøípravì dalšího se-

tkání Králíkù v Králíkách,
- místostarosta na veøejné schùzi v Heømanicích o provo-

zování místní vodovodní sítì.

Návštìvy

14. 8.
- starosta na Bìhu na Králický Snìžník – cena firmy

Iscarex, Dolní Morava
15. 8.
- starosta a místostarosta na poutní mši na Hoøe Matky

Boží.
21. 8.
- starosta a místostarosta na akci Den sil podpory a výcvi-

ku AÈR – Cihelna 2004, v prùbìhu akce jednání
s hejtmanem PK R. Línkem a ministrem obrany K. Kühn-
lem.

24. 8.
- starosta na setkání se zástupci krajanù z Nìmecka

(manželé Schindlerovi, Hentschelovi)

Vážení ètenáøi, v našem malém seriálu bychom chtìli
postupnì pøedstavit a „zmapovat“ jednotlivé mìstské orga-
nizace.

Mìsto Králíky je podle zákona è. 128/2000 Sb.o obcích
zøizovatelem 12 organizací.  Pøevážná èást z nich má statut
pøíspìvkové organizace.

- Mìstské muzeum Králíky, øeditel pan Ivo Pecháèek
- Klub Na Støelnici, øeditel Ing. Pavel Strnad
- Mìstská knihovna Králíky, øeditelka paní Ivana Mareè-

ková
- Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad

Orlicí, øeditel Mgr. Jiøí Stejskal
- Základní škola Králíky, 5.kvìtna 412, okres Ústí nad

Orlicí, øeditel Mgr. Vlastimil Kubíèek
- Mateøská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Or-

licí, øeditelka paní Hana Motlová
- Mateøská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad

Orlicí, øeditelka paní Jarmila Kainková
- Mateøská škola, Èervený Potok, Králíky, okres Ústí nad

Orlicí, øeditelka paní Drahoslava Kholová
- Mateøská škola, Prostøední Lipka, Králíky, okres Ústí

nad Orlicí, øeditelka paní Marie Soldátová
- Školní jídelna, Králíky, vedoucí pan Zdenìk Veèeø
- Služby mìsta Králíky s.r.o., jednatel pan Jaroslav Lang-

hans
- Králická pevnostní oblast – organizaèní složka mìsta,

bez zamìstnancù, správu organizace provádí na základì
mandátní smlouvy spoleènost ArmyFort s.r.o.

(Pokraèování na stranì 7)Mìstské muzeum v 60. letech minulého století - J. Kosek
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Díl první:

Mìstské muzeum Králíky
Muzeum je stálá nevýdìleèná transparentní organizace, která

zkoumá, shromažïuje, eviduje, trvale uchovává a odbornì zpra-
covává pøírodniny a lidské výtvory, umožòuje jejich veøejné užívá-
ní, zkoumá prostøedí, ze kterého jsou tyto pøírodniny a lidské
výtvory získávány a poskytuje služby vzdìlávací a výchovné za
vìdeckými a studijními úèely, pro zábavu a potìšení.

Klasicistní budova, ve které dnes muzeum sídlí, byla postave-
na v letech 1795 - 1796 a to z iniciativy  tehdejšího starosty
mìsta Josefa Neutzlera. Pùvodnì sloužila jako radnice, pozdìji
se stala sídlem okresního soudu a berního úøadu, jejichž nedílnou
souèást tvoøilo i vìzení.

Celkový rozkvìt v oblasti kulturního dìní na pøelomu 19. a 20.
století dal vzniknout mj. i muzeu. Na zakládající schùzi, 16. 7.
1907, byl zvolen 10-tièlenný muzejní výbor z øad pøedních králic-
kých obèanù (starosta, kronikáø, øeditel mìš�anské školy, stavi-
tel aj.). Již od samého poèátku pøibývalo témìø dennì množství
pozoruhodných pøedmìtù.

Bìhem své existence se muzeum nìkolikrát po mìstì stìhova-
lo a ještì dlouho poté, co s koneènou platností zakotvilo zpátky
v budovì bývalé radnice, se dìlilo o prostory s jinými subjekty.
Prùbìžnì následovaly rozsáhlé stavební úpravy a rekonstrukèní
práce, které byly dokonèeny v roce 1998. Od té doby se muzeum
veøejnosti pøedstavuje v novém kabátì a s novými expozicemi:

Historie mìsta - poèátky osídlení na Králicku, první zmínka o
tomto místì a pozdìjším mìstì, výstavba a život ve mìstì - cechy,
obchod, platidla, okresní soud, významné návštìvy (Josef II.),
vybavení králických domácností; zbranì minulých století (Králíky
byly velmi èasto postihovány váleènými událostmi).

Øezbáøská škola v Králíkách - práce žákù; škola zanikla bì-
hem 2. svìtové války. Tato expozice pøedstavuje také jednoho ze
známých betlémáøù na Králicku - Josefa Schwarzera.

Spolková èinnost - nejznámìjší spolky ve mìstì v 19. a v první
pol. 20. století (Spolek hasièù, støelcù a kuøácká stolní spoleènost
„Modrý opar“.)

Varhanáøství - v 18. a 19. století byly Králíky jedním z nejdù-
ležitìjších støedisek varhanáøské výroby. Jednotliví králiètí mis-
tøi a jejich díla, která se nachází po celé Èeské republice.

Pøírodovìdná expozice:
Sbírky nerostù, broukù, motýlù, ptákù, savcù a modelù hub -

ojedinìle poèetné sbírky v rámci regionálních muzeí.
Døíve než návštìvník opustí brány muzea, zahraje mu na pa-

mátku polyfon (pøedchùdce gramofonu) - svìdek starých zašlých
èasù. Tyto staré, avšak velmi pùsobivé písnì jsou nahrány i na
CD.

Velké množství sbírkových pøedmìtù uchovává muzeum v depo-
zitáøích. Po rekonstrukci muzea v roce 1997-8 získaly sbírky kva-
litnìjší uložení. Nìkteré depozitáøe jsou již hotovy, nìkteré jsou ve
fázi budování. Depozitáøe dokonèují zamìstnanci svépomocí. Sbír-
kové pøedmìty se pravidelnì revidují a ošetøují a jsou vedeny ve
druhém stupni evidence.

V souèasnosti zároveò probíhá transkripce a translace archi-
válií, práce na historiografické databázi,  digitalizace sbírek a
scanování fotografických materiálù, práce na projektech celostát-
ního i mezinárodního významu, podíl na publikaèní èinnosti a
mnohé další. To vše umožòuje badatelùm a návštìvníkùm úžas-
ný rozsah a kvalitu informací a zvýšení obecného poznání.

V prostorách muzea jsou rovnìž poøádány rùzné tematické

výstavy. Muzeum nabízí prostory i pro další kulturní vyžití –
koncerty, recitály a pøednášky.  Do podvìdomí obyvatel mìsta a
návštìvníkù regionu se již zapsaly pravidelné plenéry (sochaøské,
øezbáøské, malíøské). Kromì institucí podobného typu muzeum
spolupracuje s mnoha dalšími kulturními organizacemi a reno-
movanými ústavy, vèetnì zahranièních.

Spojením muzea a informaèního centra se organizace stala ve
svém kraji centrem vìdy, vlastivìdy a kultury a pramenem infor-
mací všeho druhu. Informaèní centrum nabízí mj.: turistické in-
formace o Králíkách a okolí, pøehled možností ubytování ve mìstì
i regionu, informace o institucích, obchodech a službách, jízdní
øády vlakù a autobusù (domácích i zahranièních), pøehled spole-
èenských, kulturních a sportovních akcí, prodej map, prùvodcù,
pohlednic, poštovních známek, fortifikaèní literatury a upomínko-
vých pøedmìtù, komplexní turistické informace o polském pøíhra-
nièí atd..

Bìžný návštìvník se nedozví, jak obtížné je zajistit finanèní
prostøedky na aktivity vyvíjené nad rámec pracovní náplnì pra-
covníkù muzea. O tom jak nároèné je zajiš�ování tìchto akcí jsme
si popovídali s øeditelem muzea panem Ivo Pecháèkem.

Art-Ex Králíky
Redakce: Vážený pane øediteli, každý rok naše námìstí ožívá

umìleckým životem. Každý z nás má možnost pozorovat jak vzni-
ká umìlecké dílo. Tìchto tradièních mezinárodních umìleckých sym-
pózií se úèastní umìlci z rùzných zemí. Jak probíhá výbìr umìlcù,
témat a umìleckých technik?

Pecháèek: Máme významného partnera, kterým je Støedisko
kultury a umìní ve Wroc³awi. S ním domlouváme, jak vše bude
probíhat a co konkrétního uèiníme. Partner pøevážnì zajistí pol-
ské výtvarníky a my ostatní. V tom nám pomáhají kulturní cen-
tra ostatních zemí, která mají sídlo v Praze. Co se týká témat,
technik apod., zde necháváme umìlcùm volnou ruku. Pokud by-
chom chtìli stanovit pevná témata a pravidla, bylo by velmi slo-
žité vybrat takové umìlce.

Redakce: Organizaèní stránka sympózia je urèitì velmi nároèná.
Je nutné zajistit finanèní prostøedky, pøipravit ubytování, zajistit
materiál, organizovat dopravu umìlcù a jejich dìl, pøipravit verni-
sáž, zajistit nespoèet dalších vìcí.  Jak je nároèné zajištìní finanè-
ních prostøedkù (administrativa, èasové hledisko)? Kolik lidí se po-
dílí na zajištìní akce?

(Dokonèení na stranì 8)
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Stomatologické služby
od 11. 9. 2004 do 10. 10. 2004

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota: 8 -11 hod, nedìle: 9 - 11 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:
465 676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info

den lékaø/ka obec místo telefon
11. 09. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897
12. 09. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897
18. 09. So MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
19. 09. Ne MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
25. 09. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
26. 09. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
28. 09. Ut MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
02. 10. So MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787
03. 10. Ne MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 10. So MUDr. Strnadová Jablonné n. Or. Na Dílech 622 465 642 765
10. 10. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. Or. Na Dílech 622 465 642 765

  V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den
do 20:00 MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765.

Pecháèek: Organizace takové akce
je nároèná na èas, trvá prakticky celý
rok, nemùžete nic zanedbat ani zapo-
menout. Zajištìní finanèních prostøed-
kù se dìje získáváním grantù a spon-
zorstvím. Podaøilo se nám získat již
dvakrát grant z Mezinárodního vise-
grádského fondu v Bratislavì (MVF)
a granty z Pardubického kraje. Dal-
ším velkým dílem je finanèní spoluú-
èast polského partnera, který hradí ná-
klady až do výše 40%. Podíl sponzora –
fa ELKO Valenta není zanedbatelný,
je pøímo zásadní. Nejdùležitìjší je stvo-
øení optimálního rozpoètu. Tady využí-
váme nìkolikaletých zkušeností. Roz-
poèty se pohybují ve výši 300 až 400
tisíc korun. Akce samozøejmì probíhá
vždy s drobnými problémy, a� už jsou
lidské nebo materiální. Bez mých ko-
legù v muzeu, kteøí mi tvoøí zázemí,
by to nešlo. Nemohu opomenout pro-
fesionální pøístup a znalosti Pavla Str-
nada, øeditele Klubu Na Støelnici, pøi
zajiš�ování doprovodných akcí. Polský
partner zajiš�uje akci na polském úze-
mí. Je to vlastnì jenom pár lidí, kteøí
by bez nadšení pro vìc nic nedokázali.
Když skonèí tato akce pro veøejnost,
nekonèí pro nás. Pøipravuje se katalog
do tisku,  souèástí jsou pøeklady do
tøech jazykù, jednání s tiskárnou
o kvalitì papíru a tisku, nìkolikaná-
sobné korektury, výbìr fotografií a ná-
sledné vyúètování s MVF, Pardubic-
kým krajem a Støediskem kultury a
umìní ve Wroc³awi. Když to všechno
dobøe skonèí, zaèínáme pøemýšlet nad
dalším roèníkem.

Výstavy, koncerty:
Redakce: Pøi poøádání tìchto akcí

úzce spolupracujete s dalšími kultur-
ními zaøízeními. Mohl byste nám je
pøedstavit a popsat spolupráci?

Pecháèek: Co se týká výstav, existují
zde nabídky muzeí, galerií i jedincù.
Mohu tøeba jmenovat Regionální mu-
zeum ve Vysokém Mýtì, Muzeum lout-
káøských kultur v Chrudimi, agentu-
ru Groš v Praze, Støedisko kultury a
umìní ve Wroc³awi, Múzeum obchodu
v Bratislavì. Spolupráce se odvíjí na
pøátelské bázi, proto nedochází
k žádným problémùm. Získali jsme na
dvacet let varhanní pozitiv a tím jsme
povýšili expozici králických varhaná-
øù. Stali jsme se souèástí Orlicko-klad-
ského varhanního festivalu a tak kaž-
doroènì v èase kolem králické pouti
poøádáme koncerty. V tomto pøípadì
a v dalších hudebních akcích úzce spo-
lupracujeme s Klubem Na Støelnici.

Plány do budoucna:
Redakce: Jaké jsou plány do budouc-

na?
Pecháèek: Plány máme velké. Za

vším jsou peníze, ale také hodnì prá-
ce. Nìkdy se nìco daøí, nìèemu musí-
me napomoci, nìkdy nám vìc nevyjde,
ale jsme trpìliví a cílevìdomì pracuje-
me. Není dùvod se zde rozšiøovat o de-
tailech, protože se vše vyvíjí a nìkdy
dokonce pracuje i náhoda.

Za redakci se ptal Bc. Jan Divíšek

Omluva pravidelným

ètenáøùm
Vážení ètenáøi. Velmi nás tìší váš tr-

valý zájem o mìstský zpravodaj. Jsme
rádi za každou pøipomínku.
V minulých letech v mìsíci èervenci
a srpnu zpravodaj  vycházel pouze jako
jedno dvojèíslo. Redakèní rada zvažo-
vala zda zachovat pùvodní vydavatel-
ský zámìr a vydat  prázdninové dvoj-
èíslo pro mìsíce èervenec a srpen nebo
zachovat pravidelné mìsíèní vydání.
Rozhodli jsme se, pøes zvýšené nákla-
dy na tisk zpravodaje, vyjít jako pravi-
delný mìsíèník. Bohužel náš vydava-
telský plán byl ovlivnìn èerpáním do-
volených – jednak na naší stranì, jed-
nak na stranì tiskárny. Museli jsme se
pøizpùsobit upravenému harmonogra-
mu tiskárny. Z tohoto dùvodu vyšlo
naše srpnové èíslo pozdìji. Vìøím, že
toto zdržení omluvíte.

Jaké jsou naše

výrobní lhùty
Uzávìrka èasopisu je každý mìsíc

zpravidla k 25. (pracovní den). Poté
prochází jednotlivé pøíspìvky externí
korektor. |Sazbu zpravodaje pøipravu-
jeme po obdržení pøipomínek od ko-
rektora. Z dùvodu zachování nižší
ceny zpravodaje tuto sazbu (pøíprava
pro tiskárnu) pøipravujeme vlastními
silami. Po zpracování sazby se pøipra-
vený materiál k tisku zasílá elektro-
nicky naší smluvní tiskárnì. Výrobní
lhùta v tiskárnì je cca 3 dny. Po dokon-
èení výroby pøevážíme vytištìný mì-
síèník zpìt, probíhá zpìtná kontrola tis-
ku. Následný pracovní den je mìsíèník
distribuován na naše odbìrná místa.
Celková doba od uzávìrky do distribu-
ce mìsíèníku tak èiní asi 10 dnù.

Za redakci Bc. Jan Divíšek

Školní rok 2004-2005
Období školního vyuèování ve

školním roce 2004/2005 zaène ve
všech základních, støedních a spe-
ciálních školách ÈR ve støedu
1. záøí 2004.

Vyuèování bude v prvním polole-
tí ukonèeno v pondìlí 31. ledna
2005. Období školního vyuèování ve
druhém pololetí bude ukonèeno ve
ètvrtek 30. èervna 2005.

Podzimní prázdniny pøipadnou na
støedu 27. øíjna a pátek 29. øíjna
2004.

Vánoèní prázdniny budou zahá-
jeny ve ètvrtek 23. prosince 2004 a
skonèí v nedìli 2. ledna 2005. Vyu-
èování zaène v pondìlí 3. ledna
2005.

Jednodenní pololetní prázdniny
pøipadnou na pátek 4. února 2005.

Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou pro školy v okrese Ústí
nad Orlicí v termínu od pondìlí 7.
bøezna do nedìle 13. bøezna 2005.

Velikonoèní prázdniny pøipadnou

na ètvrtek 24. bøezna a pátek
25. bøezna 2005.

Hlavní prázdniny budou trvat od
pátku  1. èervence do støedy  31. srp-
na 2005.

Redakce

(Dokonèení ze strany 7)
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Tak bylo – tak je
Èp. 341 (døíve 89)

ulice Dlouhá
K prvním prozatím známým maji-

telùm domu patøí rod Josefa Nitsche,
který je zde evidován minimálnì od 2.
pol. 18. stol.. Nìkdy kolem roku 1870-
80 se zde objevuje jméno Grund. Pøed-
stavitel této rodiny - Adolf Grund
v domì provozoval hostinec, mezi míst-
ními známý jako „Grundschänke“ =
Grundova nálevna. Hostinský se rov-
nìž zabýval obchodem s dobytkem.
Nìkdy na pøelomu 30. a 40. let 20. stol.
pøevzala podnik Sophie Grundová, roz.
Tomanová. Po II. svìtové válce se ná-
rodním správcem podniku, pøejmeno-
vaného na hostinec „U lva“, stal Jin-

døich Koèí, který byl zároveò i 1. pøed-
sedou místního hasièského sboru.
V roce 1950 došlo k pøipojení hostin-
ce k Místnímu komunálnímu podni-
ku.

V pozdìjších letech byl podnik na
dlouhou dobu uzavøen a budova chát-
rala. V roce 1983 dùm koupil Jaroslav
Štìpánek, který jej celý zrenovoval a
adaptoval. Na sklonku roku 1985 tak
mohl být znovu hostinec otevøen, nyní
pod názvem „Yacht Club Pasát“.
V souèasnosti je nájemcem podniku
pan Jiøí Koller.

Mìstské muzeum Králíky
Pracovníci Mìstského muzea

v Králíkách rádi uvítají jakékoli dal-
ší doplòující podnìty a materiály (do-
bové fotografie, dokumenty apod.), kte-
ré se týkají tohoto tématu. Dìkujeme.

Výsledky okresního pøeboru žen ve volejbale 03/04
1. Letohrad 20 16   4 52 : 21 36 b.
2. Králíky 20 14   6 50 : 31 34
3. Choceò B 20 14   6 46 : 29 34
4. Píseèná 20   8 12 37 : 42 27
5. Žichlínek B 20   4 16 24 : 50 24
6. Polièka B 20   4 16 18 : 54 22

Družstvo žen volejbalového oddílu TJ Jiskra Králíky obsadilo 2. místo. Z 20
zápasù dokázalo ve 14 vyhrát, uhrálo 50 vítìzných setù a získalo tak 34 bodù
v celkovém hodnocení.

Sestava: Šulcová Hana, Šulcová Pavla, Pohanková Šárka, Krabcová Alena,
Žižková Pavlína, Vylítová Hana, Kubíèková Iveta, Krejèová Jitka, Soldátová Te-
reza, Štìpánová Iva, Šlesingrová Kvìta.

Rozpis zápasù - podzim:
  5. 9. Letohrad – Králíky 11. 9. Králíky – Choceò B
19. 9. Píseèná – Králíky 26. 9. Králíky – Choceò C
  3. 10. Králíky - Bystøec

Za družstvo žen Iveta Kubíèková



 10 - Králický Zpravodaj 09/2004

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T
oznaèení bytu: byt è. 147/1

èíslo popisné: 147
ulice: Pivovarská

stavební parcela èíslo: 249 o výmìøe 248 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 299/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozd. pø.
katastrální území: Králíky

další údaje: byt - poèet místností 1+1
obytná plocha 42 m2

pøíslušenství 20 m2

kategorie II.
byt obsazen nájemníkem

nabídková kupní cena: 58.584,- Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 30. 9. 2004

Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T
oznaèení bytu: byt è. 147/3

èíslo popisné: 147
ulice: Pivovarská

stavební parcela èíslo: 249 o výmìøe 248 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 143/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozd. pø.
katastrální území: Králíky

další údaje: byt - poèet místností 1+1
obytná plocha 30 m2

pøíslušenství /
kategorie III.

byt obsazen nájemníkem
nabídková kupní cena: 26.475,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 30. 9. 2004

Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T
oznaèení bytu: byt è. 147/4

èíslo popisné: 147
ulice: Pivovarská

stavební parcela èíslo: 249 o výmìøe 248 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 92/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozd. pø.
katastrální území: Králíky

další údaje: byt - poèet místností 1+0
obytná plocha 13 m2

pøíslušenství 6 m2

kategorie IV.
byt obsazen nájemníkem

nabídková kupní cena: 13.798,- Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 30. 9. 2004

Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T
oznaèení bytu: byt è. 246/6

èíslo popisné: 246
ulice: Na Pøíkopì

stavební parcela èíslo: 106 o výmìøe 286 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 84/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozd. pø.
katastrální území: Králíky

další údaje: byt - poèet místností 1+0
obytná plocha 25 m2

pøíslušenství 10 m2

kategorie IV.
byt obsazen nájemníkem

nabídková kupní cena: 17.119,- Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 30. 9. 2004

Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.
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AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA VOLÁ!
Pøejeme hodnì úspìchù nejen školákùm

z MŠ Moravská, ale všem dìtem, které  popr-
vé  zasednou do školních lavic a stanou se
z nich opravdoví školáci.

MŠ Moravská Králíky

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T
oznaèení bytu: byt è. 246/7

èíslo popisné: 246
ulice: Na Pøíkopì

stavební parcela èíslo: 106 o výmìøe 286 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 75/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozd. pø.
katastrální území: Králíky

další údaje: byt - poèet místností 1+0
obytná plocha 32 m2

pøíslušenství /
kategorie IV.

byt obsazen nájemníkem
nabídková kupní cena: 15.761,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 30. 9. 2004

Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.

Knihy (nejen) na víkend
Prázdninové starosti jak dìtem zpøíjemnit volný èas vystøídaly

starosti spojené se zaèátkem školního roku.
Hlavnì v rodinách, kde mají novopeèeného žáèka mateøské

nebo základní školy, se urèitì dennì hledá øešení menších  èi
vìtších problémù.

Dobrými pomocníky pøi tom mohou být i knížky. Proto vám
dnes nabízíme knihu známého èeského psychologa Zdeòka Ma-
tìjèka, který se zamìøuje zejména na dìtskou psychologii a je
autorem celé øady knih, ve kterých pøitažlivým zpùsobem pøedá-
vá své dlouholeté zkušenosti.

V knize Co, kdy a jak ve výchovì dìtí odpovídá na základ-
ní otázku, kdy je pøi výchovì pro co vhodná doba a co kdy nepro-
meškat.

Pojem pøedškolní vìk je u nás sice vžitý, ale je nepøesný a
zavádìjící.

V kapitole vìnované tomuto období se napø. doètete:
„Jde vskutku o velevýznamnou vývojovou etapu v životì dítìte,

jenomže se školou to nemá nic moc spoleèného. To jen kulturní
a civilizaèní tlak byl tak silný, že dal tomuto období jméno podle
školy, do níž dítì jednou vstoupí. Ve skuteènosti se vývojové potøeby
dítìte v tomto období vyvinuly v dlouhých statisíciletích, kdy
o nìjaké škole nebylo ani potuchy. …“

„…Pøedškolní dítì po tøetím roce pøekraèuje hranice svého nej-
bližšího rodinného okruhu a k vìdomí vlastního „já“ pøidává nový
prvek – vztah k druhým dìtem. Vìtšina dìtí po spoleènosti dru-
hých dìtí vyslovenì touží. Druhé dìti vstoupí na vývojovou scénu
našeho dítìte a jeho vztahy k nim se budou rozvíjet, prohlubovat,
rozšiøovat a budou tvoøit podstatnou souèást jeho života.Ve vzta-
zích k druhým dìtem se rozvíjejí napø. schopnost spolupráce, obì-
tavost, tolerance, soucit, družnost, solidarita.

Ze všeho nejvýznamnìjší je, že v tomto vìku se kladou základy
pro vztah nad jiné vzácný, ušlechtilý – pro pøátelství…“

Jakmile dítì jednou vstoupí do školy, vstoupí tím škola do
života rodiny  a setrvá tam dlouhá léta.

Zdenìk Matìjèek radí:
„Hned od prvních týdnù, kdy dítì do školy vstoupilo, mùžeme

pøijmout nìkolik osvìdèených zásad, které nám pomohou, aby se
škola nestala neúnosnou zátìží pro celou rodinu.

Tím, že se naše dítì stalo školákem, získalo sice  novou spoleèen-
skou hodnost, ale v podstatì se nezmìnilo. Velice mu záleží na
tom, aby rodièe mìli zájem o jeho školní práci, aby s ním sdíleli
jeho starosti i radosti, úspìchy i neúspìchy – aby zkrátka byli na
jeho stranì.

Pouèka tedy zní:
Zájem o školní práci dítìte mají projevovat všichni, ale

pracovat s ním, tj. dìlat úkoly, kontrolovat pøípravu atd.
by mìl ten, kdo má na to nejlepší nervy!

Dobré nervy by tedy mìl být ten první a nejvážnìjší pøedpoklad.
Teprve za ním mohou jít ty ostatní, jako tøeba, kdo má nejvíc èasu,
kdo se na to nejlíp cítí, kdo je nejvzdìlanìjší apod.

U školních zaèáteèníkù se osvìdèuje, nemusí-li pøi práci zachová-
vat jednu polohu. Mohou tedy pøi práci na úkolu (pokud to technic-
ky nevadí) stát, kleèet a polohy mìnit. To je totiž zpùsob, jak
nervový systém dítìte nevyèerpat, ale naopak dopøát mu i bìhem
duševní práce odpoèinek.

Dítì bychom mìli povzbudit a pochválit nejen za dobrý výkon,
ale za každou dobrou snahu…“

Závìreèná rada:
„Nezajímat se jen o školu, ale také o všechny jiné èinnos-

ti dítìte. Nedìlat ze školy božstvo, kterému se jen slouží
a pøinášejí obìti“.

Hodnì úspìchù malým i velkým školákùm a jejich rodi-
èùm pøeje za pracovnice Mìstské knihovny Ivana Mareèko-
vá
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VLASTIMIL RAŠKA - AKT
Narozen 20.7. 1960 ve Slatiòanech

u Chrudimi. První kontakt s fotoaparátem
ve 12 letech. Od 13 let samostatnì foto-
grafuje. Aktem se zabývá od roku 1983.
V letech 1989-90 absolvuje školu výtvar-
né fotografie v Chrudimi. V roce 2000 se
stává fotografem tzv.“na volné noze“.

Ve spolupráci s fotografickou fir-
mou „Eliáš“ zaøizuje v centru Pardu-
bic ateliér, kde pracuje dodnes. 15 let
fotografuje i pro èasopisy jako Müsele
Fitness,     Svìt kulturistiky a  Fitness.

I když se jako fotograf, kterého živí
právì fotografie nemùže vyhýbat žád-
nému žánru, ve své volné tvorbì pova-
žuje akt za prioritu pøi ztvárnìní foto-
grafií jimiž se prezentuje jako umìlec-
ký fotograf. Aè z poèátku ovlivnìn
tvorbou Tarase Kušèinského, je mu
nejbližší fotografie Jana Saudka, se
kterým nìkolik let udržuje kontakt.
Byl pøedsedou pardubického fotoklu-
bu a po jeho ukonèení z dùvodu reor-
ganizace krajské správy spoluzakládá

fotoskupinu ASA. Z dùvodu nejvíce
èasových se vzdává pøedsednictví a déle
pracuje jako její èestný èlen.

V soutìžích se jako ještì amatér
umís�oval na prvních místech
v magazínu Fotografie, Photo-Life,
FotoVideo, dále pak nìkolik ocenìní
v domácích soutìžích. Zahranièních
soutìží se nezúèastòuje.

Výstavy od roku 1988-2003
Pardubice: Dùm u Jonáše
                   Okresní knihovna
                   Východoèeská galerie
                   Pardubický zámek
                   Kinokavárna
Chrudim: galerie ART-EGO
                  Komerèní banka
Hoøice v Podkrkonoší: Mìstské

muzeum
Jihlava: Grafická škola
Praha: galerie Mánes
A mnoho dalších spoleèných i autor-

ských výstav. V posledních letech pu-
blikuje ve výtvarných fotografických
èasopisech v Norsku.

Ve fázi pøíprav je autorská fotogra-
fická publikace.Hotovostní, bezúèelová pùjèka

od 20 000 Kè.
Pro zamìstnance, dùchodce

i podnikatele. Vyøízení zdarma.
Tel. 737 402070, 465 632394.

Nejlevnìjší povinné ruèení
Èasovì omezená nabídka
GENERALI POJIŠ�OVNA
Tel. 465 632394, 737 402070

 Nabídka zamìstnání:
Pøijmeme prodavaèe (-èku)
do specializované prodejny

„BARVY A LAKY“ v Králíkách.
Kontakt: 465641269, 603533738

ØÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím do pronájmu byt 3+1

(65 m/2) po rekonstrukci v Dolní
Lipce, èistý nájem Kè 3.000,- mì-
síènì.

Tel.: 602779995

INFORMACE PRO
POLITICKÉ STRANY

Redakce Králického zpravodaje
nabízí politickým stranám možnost
využití speciální pøílohy vìnované
volbám do krajských zastupitelstev
a doplòujícím volbám do senátu,
které se budou konat v termínu 5. a
6. 11. 2004. V této pøíloze je stano-
vena snížená cena pro politické sub-
jekty ve výši 2 Kè/cm2.
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CORALE ZPÍVAJÍ ORATORIUM
Rockové oratorium dánských skladate-

lù Erlinga Kullberga a Jense Johansena
v sobì kombinuje starou barokní hudeb-
ní formu s moderními nástroji. Na text
oratoria G.F. Händela „Juda Makabejský“,
pøeložený ovšem do angliètiny, zkompono-
vali autoøi souèasnou hudbu, vyznaèující
se bohatou melodièností a rytmikou, pøi-
èemž ponechali klasickou hudební formu.
Oratorium zpracovává pøíbìh Judy Maka-
bejského, vùdce židovského povstání v roce
167 pø.n.l., který se postavil do èela odpo-
ru proti násilnému poøeè�ování Židù. Celá
skladba byla v roce 1990 napsána pro
smíšený sbor, altové a tenorové sólo a in-
strumentální doprovod rockového bandu
(bicí nástroje, klávesy, kytary, dechová sek-
ce, smyèce).

Pìvecký sbor CORALE (v italském hu-
debním názvosloví to znamená sborovì)
existuje od roku 1992 pøi Gymnáziu Žam-
berk. V souèasné dobì má sbor 48 èlenù.
Jsou to pøedevším souèasní, ale i nìkteøí
bývalí studenti školy. Kromì zpìvákù sa-
motných jsou souèástí sboru také instru-
mentalisté. Repertoár sboru je velmi pest-
rý, „od Bacha až po Beatles“. Již tradiè-
nì poøádá sbor vánoèní koncerty
v Žamberku a okolí, v Králíkách pravi-
delnì zpívá pøi druhém svátku vánoèním
na Hoøe Matky Boží. Tyto koncerty si našly
stálé pøíznivce, kteøí mohou vánoèní písnì
v podání „Corálí“ poslouchat nejen v zimì
v kostele, ale i v teple domova na dvou
kompaktních discích – Èas radosti
a O vánocích zpívám. V roce 2001 sbor
natoèil své tøetí, tentokrát nevánoèní CD
Pár písní, které obsahuje vìtšinou souèas-
ný repertoár sboru. Nejnovìjším projektem
sboru je právì nastudování rockového ora-
toria Eversmiling Liberty.

„Pøi nácviku byla k dispozici jenom vo-
kální partitura, takže muzikanti se øídili
pouze akordickým doprovodem a zvukovou
nahrávkou. Pøíprava tohoto pomìrnì ná-
roèného projektu trvala rok, ale byla zají-
mavá a všem zúèastnìným pùsobila radost,
proto doufáme, že rockové oratorium Evers-
miling Liberty potìší i naše publikum“, øíká
sbormistrynì Iva MIMROVÁ. Sólové party
zpívají Lucie Nunová (mùžeme ji slyšet
také s letohradským Big Bandem), Len-
ka Malá (zpìvaèka skupiny Monroe) a Jan
Junek (zpìvák rockové skupiny Moucha a
kdysi pøedstavitel Jidáše z králické ver-
ze muzikálu Jesus Christ Superstar). Kon-
certní provedení oratoria Eversmi-
ling Liberty se uskuteèní v nedìli 12.
záøí v 15.00 hodin pod širým nebem
v parku u kulturního domu,
v pøípadì nepøíznivého poèasí ve
velkém sále Støelnice.

JUDA MAKABEJSKÝ - HISTORICKÁ
FAKTA: Vzpoura Židù proti nadvládì he-
lenistických králù z dynastie Selekuovcù
ve 2. století pø.n.l. byla zachycena
v apokryfech, v tzv. knihách Makabej-
ských, které nejsou souèástí Starého záko-
na. Makabejští se postavili do èela židov-
ského povstání proti syrskému králi Anti-
ochovi IV. Ten se snažil násilnì poøeètit
Judsko, nejjižnìjší a ve starovìku nejvý-
znamnìjší oblast židovského osídlení na

pravém bøehu Jordánu, která nesla své
jméno podle nejpoèetnìjšího z dvanácti
židovských kmenù – Juda. Roznìtkou re-
volty bylo zasvìcení jeruzalémského chrá-
mu Diovi Olympskému. Tento násilný akt
vyvolal pobouøení židovského obyvatelstva,
které zahájilo takøka ètyøicetiletou válku
za národní samostatnost (167-130 pø.n.l.).
Jeruzalémský chrám se povedlo osvobodit
Judovi z rodu Hasmoneovcù Makabej-
ských, který zde v prosinci r. 165 pø.n.l.
obnovil Jahvùv kult.V textu oratoria je zdù-
raznìna odhodlanost Makabejcù navždy
uctívat Hospodina, odhodlanost bojovat za
své právo, svobodu, národ. Støídají se èás-
ti, které popisují pocity zmaru a lítosti
(Mourn, Oh Wretched Israel ), s èástmi líèí-
cími odvahu bojovníkù (Disdainful Of Dan-

ger, Sound An Alarm, Never, Never Bow
We Down) a touhu po svobodì a míru, kte-
rého nakonec dosáhli (With Pious Hearts,
Oh Lovely Peace, Come Eversmiling Liber-
ty). Odkaz Judy Makabejského se stal le-
gendou již ve starovìku a byl posilou
v dalších zápasech za svobodu, tentokrát
proti Øímanùm, kteøí v r. 64 pø.n.l. pøipo-
jili Judsko ke svému impériu. V èetných
povstáních a nepokojích proti Øímu
v následujících dvou staletích, v nichž se
plnì uplatnily eschatologické pøedstavy o
pøíchodu Mesiáše, se legendární Juda
Makabejský stal synonymem trvalého úsi-
lí židovského národa o víru, svobodu a ne-
závislost.

Z programu oratoria a internetu opsal
Pavel Strnad

KLASIKA VIVA POKRAÈUJE!
Po prázdninové pøestávce pokraèuje

cyklus koncertù krásné hudby KLA-
SIKA VIVA, který poøádá Agentura
J+D ze Šumperka ve spolupráci
s nìkolika dalšími subjekty, mj.
i s Klubem Na Støelnici Králíky. Po-
sluchaèi z Králík mají možnost zakou-
pit si v pøedprodeji v kanceláøi Støel-
nice vstupenky na tyto koncerty. Do-
prava na tzv. „malé“ koncerty je ve
vlastní režii návštìvníkù, doprava na
„velké“ koncerty bude zajištìna auto-
busem. V programu a na plakátech
bude vždy vyznaèeno, o jaký druh kon-
certu se jedná. Veškeré další informa-
ce o koncertech, rezervaci vstupenek
a dopravì jsou k dispozici v kanceláøi
Klubu Na Støelnici, tel. 465 631 473
nebo 603 849 460, e-mail: strelni-
ce@strelnice.cz

Nìkteré koncerty z šumperského
cyklu budou uspoøádány také pøímo
v Králíkách, to však neznamená, že
konèí aktivita místního Kruhu pøátel
hudby, naopak, v øíjnu pøipravujeme
hned dva koncery, v sobotu 9.10. kon-
cert v rámci Orlicko-kladského var-
hanního festivalu (varhanní salonek
Mìstského muzea v Králíkách), a ve
støedu 20.10. komorní koncert Adamu-

sova tria (sál ZUŠ).
KONCERTY CYKLU KLASIKA

VIVA V ŠUMPERKU – ZÁØÍ 2004
14. 9.  – Vìra Žílová (zpìv), Lukáš

Michel (klavír); Výstavní síò Vlas-
tivìdného muzea Šumperk, zaèá-
tek koncertu v 19.00 hodin

Program: J. Haydn – Sonáta c moll,
L. Janáèek – Moravská lidová poezie
v písních, R. Schumann – Gedichte
Maria Stuart, K. Slavický – Zamyšlení
nad životem

28. 9. – KONCERT K OSLAVÁM
SV. VÁCLAVA, úèinkuje EPOQUE
QUARTET, koncert se koná v novì
otevøeném Klášterním kostele
v Šumperku (po rekonstrukci sta-
vební èásti v záøí t.r. bude kostel pøe-
dán k užívání veøejnosti, restaurátor-
ské práce budou nadále pokraèovat).

Zaèátek koncertu v 19.00 hodin,
autobus odjíždí v 18.00 z AN
v Králíkách a zastavuje
v Èervené Vodì u Obecního úøa-
du, v Bílé Vodì u firmy San Valen-
tino, dále v Bušínì, Olšanech a
Bludovì, po domluvì také na ji-
ných místech.

Program: J. Suk – Svatováclavský
chorál, L. Fišer – Smyècový kvartet,
M. Ravel – Smyècový kvartet d moll

(Dokonèení na stranì 14)
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pátek 3.   CHOKING HAZARD   zaè. ve 20.00 hod
První èeská hororová komedie na téma oživlých mrtvol.

V osamìlém lesním motelu se úèastníci filozofického kur-
zu stanou terèem zombiù – myslivcù, tedy zombivcù.

úterý 7.   LUPIÈI PANÍ DOMÁCÍ   zaè. ve 20.00 hod
Staromódní profesor si pronajme pokoj pod záminkou hu-

debních zkoušek, ve skuteènosti však hloubí tunel, vedoucí
k trezoru místního kasina. Loupež se povede, ale stará paní
má také své požadavky… Kriminální komedie s Tomem
Hanksem v hlavní roli.

pátek 10.   SPIDER-MAN 2   zaè. ve 20.00 hod
Oèekávané pokraèování filmu o slavném komiksovém

hrdinovi. Pavouèí muž se snaží žít normální život, ale jeho
schopnosti jej pøedurèují pro boj se zlem, které tentokrát
pøedstavuje dr. Octavius, vìdec, jenž se po havárii svého
vynálezu zmìní v netvora s obøími mechanickými cha-
padly.

pátek 17.   DEN POTÉ   zaè. ve 20.00 hod
Katastrofický sci-fi velkofilm o prudké zmìnì klimatu je

dalším dílem režiséra Rolanda Emmericha (mj. Den nezá-
vislosti, Godzilla ad.). Severní polokouli zasáhne ledová su-
perbouøe, pøed kterou klimatolog Jack Hall marnì varoval.
Dominující složkou filmu jsou samozøejmì velkolepé speci-
ální efekty.

úterý 21.   50x A STÁLE POPRVÉ   zaè. ve 20.00 hod
V romantické komedii se pøed kamerou opìt sešli Drew

Program na ZÁØÍ

Pražské smyècové kvarteto EPOQUE QUARTET vzniklo na po-
èátku roku 1999. Ètyøi vynikající sólisty a komorní hráèe s boha-
tými pódiovými zkušenostmi pøivedla ke spoleèné práci nejen
názorová shoda a pøíbuznost umìleckého naturelu, ale pøede-
vším mimoøádné nadšení pro žánry obvykle nezaøazované pod
hlavièku „vážné hudby“ - jazz, rock a funk (s kvartetem také
spolupracuje vynikající kontrabasista Robert Balzar, který hraje
mj. s Danem Bártou èi Hanou Hegerovou). Aèkoliv skladby kla-
sické kvartetní literatury zùstávají nedílnou souèástí programù
tohoto tìlesa, citlivý pøístup k netradièním aranžmá mu pøináší
nové možnosti využití smyècových nástrojù a zároveò umožòuje
nebývalou šíøi repertoárového zábìru, na našich i zahranièních
pódiích ojedinìlou. Soubor vystupuje pravidelnì v pražském Ru-
dolfinu, zúèastnil se nìkolika mezinárodních soutìží (napø. Paolo
Borciani Competition), úèinkoval mj. v Nìmecku, Rakousku, Švý-
carsku, Francii, Itálii, Anglii, Izraeli, Bosnì a Hercegovinì.
V sezónì 2000/2001 Kvarteto Epoque vystoupilo v abonentním
cyklu Symfonického orchestru Èeského rozhlasu. Epoque quartet
také pravidelnì spolupracuje s Èeským rozhlasem i Èeskou tele-
vizí a hraje v následujícím složení: Martin Válek - housle, Vladi-
mír Klánský - housle, Vít Petrášek - violoncello,Vladimír Kroupa
– viola.

KLASIKA VIVA pøipravuje na øíjen: 12. 10. - Ladislav Kozder-
ka (trubka), Igor Ardašev (klavír); 27. 10. – Janáèkova filharmo-
nie Ostrava – slavnostní koncert

Další informace: www.agenturajd.net, www.strelnice.cz
a www.dksumperk.cz/hudba/klasikaviva

Pavel Strnad

KLASIKA VIVA POKRAÈUJE!
Barrymoreová a Adam Sandler. Pùvabná støedoškolská
uèitelka po autonehodì trpí ztrátou krátkodobé pamìti, nové
informace udrží v hlavì pouze jeden den. A tak mùže zno-
vu a znovu prožívat nejhezèí první polibek…

pátek 24.   LIDSKÁ SKVRNA  zaè. ve 20.00 hod
Psychologické drama s Anthony Hopkinsem a Nicole

Kidmanovou v hlavních rolích. Tvùrci pojali film jako øec-
kou tragédii, v níž jde o boj mezi jedincem a spoleèností,
pøièemž hlavní hrdina se stává otrokem své vlastní lži. Film
podle románu úspìšného spisovatele Philipa Rotha je ne-
všedním diváckým zážitkem.

úterý 28.   HARRY POTTER A VÌZEÒ Z AZKABANU
zaè. v 17.00 hod
Tøetí díl adaptace veleúspìšné knižní série se opìt ode-

hrává v bradavické škole èar a kouzel. Harry musí proká-
zat velkou odvahu, aby zachránil neprávem vìznìného Si-
riuse Blacka. Napínavá podívaná plná fantazie a dokona-
lých trikù respektuje vkus dìtského diváka a nezklame ani
dospìlého, pøedevším však ani chvilku nenudí.

KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY
ZÁØÍ 2004

nedìle 12.   CORALE - EVERSMILING LIBERTY
zaè. v 15.00 hod
Rockové oratorium dánských skladatelù E. Kullberga a J.

Johansena v podání smíšeného pìveckého sboru CORA-
LE ze Žamberka a hostù. Na text z oratoria G.F. Händela
„Juda Makabejský“ zkomponovali autoøi moderní hudbu pro
rockový band. Více o oratoriu v èlánku „Corale zpívají ora-
torium“.

nedìle 26.   FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
zaè. v 17.00 hod
Velký swingový orchestr BIG BAND LETOHRAD pod

vedením Rostislava Zábrahy se pøedstaví s mnoha zpívají-
cími sólisty a pìveckým tìlesem Oktet Girls v novém pro-
gramu, složeném z filmových a muzikálových písní a melo-
dií.

Big Band vznikl v roce 1996 jako divadelní orchestr pro
žambereckou inscenaci hry V+W+J „Tìžká Barbora“, kte-
rou jsme vidìli také v Králíkách. Po nìjakém èase se hu-
debníkùm zaèalo stýskat po velkokapelovém zvuku a proje-
vili zájem pokraèovat. Pùvodní divadelní orchestr byl rozší-
øen na klasické obsazení 5 saxofonù, 4 trubky, 4 pozouny
plus rytmika (kytara, baskytara, bicí, klavír, klávesy) a za-
èal zkoušet, aby se premiérovì pøedstavil již v kvìtnu 1998.
Od té doby se v orchestru vystøídalo na ètyøicet muzikan-
tù, obèas pøibyla patnáctièlenná smyècová sekce, zazpívalo
si mnoho sólistù vèetnì „krále swingu“ Karla Hály (také
tento koncert jsme mìli možnost v Králíkách navštívit).
Band doprovázel i pìvecké sbory Petrklíè nebo Letohrad-
ský ženský komorní sbor, pøímo pro potøeby orchestru vznik-
lo pìvecké tìleso Oktet Girls.

Big Band Letohrad má za sebou mnoho desítek koncer-
tù, více jak 200 nastudovaných skladeb a nìkolik kompono-
vaných pásem. V tom letošním se dirigent Rostislav Zábra-
ha zamìøil na muzikálové a filmové melodie se zvláštní ná-
klonností k legendárnímu Glennu Millerovi. Sólisté Lucie
Nunová (mj. CORALE), Vìra Matìjù, Petr Dostálek (Se-
dum Ryb), Jaroslav Moravec (Duo �uk), Vladimír Zamazal
a Oktet Girls zazpívají napø. skladby z filmù Kdyby tisíc
klarinetù, Starci na chmelu, Pøíbìh G. Millera, Zasnìžená
romance èi Nìkdo to rád horké, a muzikálù Hallo Dolly,
Miss Saigon a Noc na Karlštejnì. Koncert uvádí Iva Špinle-
rová.

støeda 29.   MÓDA PRO KAŽDÉHO   zaè. v 19.30 hod
Módní pøehlídka agentury JPA - trendy  PODZIM + ZIMA

2004. Ukázku kolekce módní návrháøky Beaty Rajské pøed-
vádìjí finalistky Miss Pardubického kraje a dámská skupi-
na modelek Boubelky. Souèástí veèera je doprovodný kul-
turní program.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøed-
prodeji vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631 473 nebo
603 849 460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

(Dokonèení ze strany 13)
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Cena firmy ISCAREX Dolní Morava - Králický Snìžník
Závod patøí k tìm mladším. Letos se

bìželo teprve po páté. Kvalitativnì se
však øadí mezi ty nejlepší. Závod byl už
poøádán jako kvalifikace na Mistrov-
ství Evropy v roce 2001, kvalifikace na
Mistrovství svìta v roce 2002. Zúèast-
òují se ho špièkoví bìžci, má nároèný
profil a bìžci získávají hodnotné ceny -
to vše dìlá z tohot závodu významný
bìh do vrchu evropského formátu.

Letos je závod kvalifikací na MS
v bìhu do vrchu.

Závod se konal v sobotu 14. srpna
2004, se startem pøed budovou obecní-
ho úøadu v Dolní Moravì a cílem na
vrcholu  Králického Snìžníku.

Do èestného pøedsednictva zasedli
význaèné osobnosti: Ing. Michal Rabas
- I. námìstek hejtmana Pardubického
kraje – pøedseda, Jan Èulík - radní
Pardubického kraje, Jaroslav Zedník -
starosta mìsta Èeská Tøebová, Jana
Bednáøová - starostka obce Dolní Mo-
rava, Mgr. Dušan Krabec - starosta
mìsta Králíky, Mgr. Luboš Bäuchel -
místostarosta mìsta Ústí nad Orlicí,
Jaroslav Krátký - pøedseda Sdružení
obcí Orlicko, Ing. Zdenìk Roubíèek -
jednatel firmy ISCAR ÈR s.r.o., Jan
Šimùnek - jednatel firmy ISCAREX,
s.r.o., RNDr. Ladislav Kòákal - pøedse-
da soutìžní komise Èeského atletické-
ho svazu, František Fojt - øeditel Èes-
kého atletického svazu, Ing. Karel Pil-
ný - pøedseda Èeského atletického sva-

zu, Ladislav Doskoèil - pøedseda Atle-
tického svazu Pardubického kraje, Ing.
František Karlík - pøedseda Atletické-
ho svazu Královehradeckého kraje,
Karel Šklíba - pøedseda asociace bìžcù
do vrchu, Jaroslav Klabouch - zástup-
ce firmy Ing. Ivan Kuboušek, oddìlení
mìøidel Mitutoyo.

Zdravotní službu zabezpeèovala Hor-
ská služba a Èervený køíž Dolní Mora-
va.

Délka tratí: 13 km, juniorky a lido-
vý bìh 5 km

Pøevýšení tratí: 963 m, juniorky a
lidový bìh 520 m

Výsledky:
Junioøi: 1. (14. – celkové poøadí)

Chromek Petr - TJ Šumperk 85 (rok
narození) 01:01:07, 2. (26.) Vaculka
Petr - AK Most 85 01:04:05, 3. (32.)
Hordìjèuk Vašek - ISCAREX Èeská
Tøebová 87 01:04:58.

Muži A: 1. (1.) Bláha Jan - Sokol Èes-

ké Budìjovice 71 00:56:05, 2. (2.) Los-
man Petr - USK Praha 79 00:56:11,
3. (3.) Magál Jiøí - Dukla Liberec 77
00:56:36.

Muži B: 1. (8.) Dúbravèík Zdenìk -
AC Slovan Mariánské Láznì 64
00:59:18, 2. (10.) Kynèl Stanislav - AFK
Chrudim 64 00:59:47, 3. (20.) Kolínek
František - AK Perná 56 01:02:59.

Muži C: 1. (39.) Pechek František -
TJ Maratonstav Úpice 53 01:06:30,
2. (59.) Èivrný Jiøí - AC Slovan Liberec
53 01:09:15, 3. (72.) Javùrek Jiøí - Jisk-
ra Horní Maršov 48 01:11:02.

Muži D: 1. (106.) Leszkow Petr - MK
Hlinsko 44 01:16:08, 2. (127.) Metelka
Josef - Spartak Police nad Metují 44
01:19:34, 3. (128.) Marek František -
Èervený Kostelec 41 01:20:03.

Muži E: 1. (203.) Bém František -
AC Slovan Liberec 27 01:44:43, 2. (207.)
Š�astný Jaromír - TJ Liga 100 Praha
30 01:49:25, 3. (212.) Svatoš Otakar -
ISCAREX Èeská Tøebová 34 02:03:44.

Juniorky: 1. (3.) Bota Iwona - LKS
Sana Koœcian - Polsko 85 00:35:58,
2. (4.) Grohová Karolína - TJ Dvùr
Králové nad Labem 90 00:36:22, 3. (6.)
Johanidesová Lea - Jiskra Ústí nad
Orlicí 89 00:37:06.

Ženy A: 1. (55.) Šádková Irena - AC
Pardubice 69 01:08:51, 2. (61.) Vlèov-
ská Marta - AC Pardubice 76 01:09:24,
3. (74.) Mostecká Jana - PSK Olymp
Praha 82 01:11:12.

Ženy B: 1. (130.) Kubrová Dagmar -
Labe Triclub Hradec Králové 63
01:20:17, 2. (147.) Lukášková Zlata -
Liga 2000 Strašice 68 01:22:27, 3. (156.)
Wiesnerová Lenka - Spartak Police nad
Metují 69 01:23:53.

Ženy C: 1. (110.) Paulù Blanka - TJ
Maratonstav Úpice 54 01:16:36, 2. (151.)
Grohová Jaroslava - TJ Dvùr Králové
nad Labem 51 01:23:20, 3. (177.) No-
votná Eva - Letohrad 48 01:30:30.

Lidový bìh: 1. (1.) Swietkowski Bar-
tosz - LKS Sana Koœcian - Polsko 89
00:34:26, 2. (2.) Talikadze Roman - LKS
Sana Koœcian - Polsko 58 00:35:12,
3. (5.) Maurer Petr - Mauric 75 00:36:56,
5. (10.) Novák Richard - Flowpark Dol-
ní Morava 85 00:38:41, 9. (19.) Halaniè
Jakub - Králíky 92 00:42:03, 10. (20.)
Kupec Michal - Dolní Morava 89
00:42:09, 16. (32.) Kostúrová Zuzana -
Dolní Morava 90 00:48:08, 27. (44.) Ce-
hová Gabriela - Dolní Morava 88
00:57:04, 33. (50.) Halanièová Lucie -
Králiky 94 01:04:07, 34. (51.) Maurero-
vá Martina - XXX 77 01:04:17, 35. (52.)
Panchártková Vendula - Králiky 89
01:04:27.

Èerpáno z www.kralicak.cz

17. roèník Králického triatlonu
Králíky - Již po sedmnácté se v Krá-

líkách uskuteènil veøejný závod v tri-
atlonu. Závodníci, kterých se pøihlási-
lo 75, museli absolvovat 400 metrù pla-
vání, dvacet kilometrù jízdy na kole a
pìtikilometrový bìh.

V kategorii žen zvítìzila Jana Jirouš-
ková (CTC Fort SMC Ústí), jež dokon-
èila závod v èase 1:00,56 hodiny. Mezi
muži byl v hlavním závodì nejrychlejší
její oddílový kolega Michal Šebek, jenž
dorazil do cíle v èase 1:00,23 hodiny.

Výsledky - ženy: 1. Jiroušková
(CTC Fort SMC Ústí) 1:00,56 hodiny,
2.  Lišková 1:15,40 hodiny, 3. Röszlero-
vá (obì Ústí) 1:18,38 hodiny.

Veteránky: 1. Lišková (Ústí) 1:31,09
hodiny, 2. Cacková (Králíky) 1:31,13
hodiny.

Dorostenci: 1. Kožnar (Jilemnice)

1:07,39 hodiny, 2. Šponar (Králíky)
1:17,34 hodiny, 3. Ambrož (Køižanov)
1:18,21 hodiny.

Muži: 1. Michal Šebek 1:00,23 hodi-
ny, 2. Lipenský (oba CTC Fort SMC
Ústí) 1:02,00 hodiny, 3. Pochobradský
(Chabaøovice) 1:03,32 hodiny, 4. Dole-
èek (Žamberk) 1:04,44 hodiny, 5. Krej-
sa (Ferodo) 1:05,00.

Muži nad 40 let: 1. Kašpárek (Su-
domìø) 1:00,32 hodiny, 2. Šebek (CTC
Fort SMC Ústí) 1:03,53 hodiny, 3. Ka-
brhel (Litomyšl) 1:04,21 hodiny.

Muži nad 50 let: 1. Jaroslav Krsek
(CTC Fort SMC Ústí) 1:07,34 hodiny,
2.  Koblížek (Zakopanka) 1:09,40 hodi-
ny, 3. Èerný (Choceò) 1:13,07 hodiny.

Muži nad 60 let: 1. Krátký (Králí-
ky) 1:08.30 hodiny.

Orlické noviny - 23.8.2004
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I. roèník turnaje v plážovém volejbale
V sobotu 7.8. 2004 se na koupališti v Králíkách díky

panu Lukáši Klímovi uskuteènil
I. roèník otevøeného turnaje v plážovém volejbale. Po-

èasí bylo témìø tropické a tak není divu, že se pøihlásilo
deset dvojic. Kategorie byla bez omezení a tak se stalo, že
v celém startovním poli byla pouze jedna žena, což byla
urèitì škoda. Turnaj zaèal ve 14°° hodin a bylo

se rozhodnì na co koukat. Snahu všech úèastníkù tro-
chu kazil vítr, ale i pøesto mohli diváci shlédnout velice pìk-
ný volejbal. Píš�alky rozhodèího se ujal pan Ïurovský, jenž
mìl nelehkou pozici pøi hlídání pravidel plážového volejba-
lu. Tímto mu moc dìkujeme. Vítìzové si odnesli vìcné ceny,
za které dìkujeme Pivovaru Holba a Bufetu U Skokana na
koupališti (provozovatel Lukáš Klíma). Již nyní se tìšíme
na II. roèník turnaje v plážovém volejbale, na který jste
všichni srdeènì zváni.

Markéta Hejkrlíková

Tenisové turnaje
v Králíkách

Ve dnech 7. srpna 2004 a 14. – 15. srpna 2004 poøádal
Tenisový oddíl TJ Jiskra Králíky již XVIII. roèník otevøené-
ho tenisového turnaje ve ètyøhrách a dvouhrách mužù.

Oproti pøedchozím roèníkùm - kdy se hrálo klasickým
„pavoukem“ a kdy hráèi, kteøí prohráli svùj první zápas již
dál nepokraèovali – se nyní hrálo v nalosovaných skupi-
nách, kdy hrál každý s každým. Spravedlivì pak nejlepší
první dva hráèi postoupili do vyøazovacích bojù o finále, ostat-
ní hráli, také vyøazovacím zpùsobem,   o cenu útìchy, tzv.
finále „B“.

Novinkou letošního roèníku bylo i zajištìné obèerstvení
pøímo u kurtù pro hráèe i  diváky. Pøi vydaøeném poèasí,
zvláštì pøi konání prvního turnaje 7. srpna, se tak pøi velké
úèasti samotných hráèù, a s blížícím se závìrem turnaje
i divákù, podaøilo vytvoøit krásnou sportovní atmosféru.

Koneèné výsledky:
1. místo ètyøhra – Babic R., Dostál L.,
ve finále „B“ pak zvítìzila dvojice – Plášek O. st., Plášek R.
1. místo dvouhra – Ludìk Dostál.
Vítìzùm gratulujeme, dìkujeme za pøízeò divákù a se

všemi se tìšíme na další roèník turnaje v roce 2005.
Vítìzové byli odmìnìni medailemi (ètyøhra) a poháry

(dvouhra), které zajistil tenisový oddíl, zároveò však také
vìcnými cenami od sponzorù, kterým chceme touto cestou
ještì jednou podìkovat.

Sponzory XVIII. roèníku tenisových turnajù v Králíkách
byli:

Martin Moravec – drogerie Teta, Jiøí Moravec – Kartáèo-
vány s.r.o., Èervená Voda, Stanislav Jungvirt – Penzion
Bumbálka, Horní Orlice, Jiøí Koller – Penzion u Zeleného
stromu, Králíky, Libuše Jungvirtová – JÉEL - správa ne-
movitostí.

Za tenisový oddíl – P. Jungvirt

„Vítìzové ètyøhry“

„Ve finále „B“ ètyøher proti sobì nastoupili dvojice
s vysokým vìkovým prùmìrem z èehož vyplývá, že tenis
se dá hrát v každém vìku a kdo umí, ten umí“

„Finalisté tenisové dvouhry po vyhlášení výsledkù“


