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20. ročník akce CIHELNA je minulostí
Ve dnech 18. a 19. srpna 2017 proběhla vojensko-histo-

rická vzpomínková akce CIHELNA. Pod tímto zvláštním 
názvem znají akci již 20 let nejen milovníci vojenské historie 
a současnosti z celé České republiky, ale v posledních letech 
i mnoho návštěvníků ze zahraničí.  Účast diváků na letošní 
akci byla poznamenána dlouhodobě avizovanou předpově-
dí nepříznivého počasí, které nás nakonec velmi příjemně 
překvapilo. Přesto bylo těch, kteří byli označeni páskou 
při vstupu „na bojiště“ více než 15.000 a přes 1500 lidí se 
podílelo na ukázkách a organizaci celé akce. V pátek na Vel-
kém náměstí sledovalo kulturní program okolo 800 diváků.

Příslušníci Armády ČR, Celní správy ČR, Vězeňské 
služby ČR, Policie ČR, HZS Pardubického kraje a všechny 
kluby vojenské historie, kteří se podíleli na dynamických 
i statických ukázkách věnovali přípravě jubilejní akce Den 
sil podpory AČR CIHELNA 2017 hodně času a hodně sil, 
za což byli odměněni potleskem diváků při ukázkách a vel-
kým zájmem o jednotlivá stanoviště současné i historické 
techniky.

To, že je akce jednou ze tří nejvýznamnějších prezentací 
AČR na veřejnosti a že je jí věnována patřičná pozornost 
dokazuje také návštěva významných hostů, mezi nimiž byli 
náčelník Generálního štábu AČR Armádní generál Josef 
Bečvář, ministr obrany ČR Martin Stropnický a ministr 
zahraničí ČR Lubomír Zaorálek. Společně s hejtmanem 
Pardubického kraje Martinem Netolickým jsme byli ujiš-
tění, že akce CIHELNA má i nadále pevné místo kalendáři 
Armády ČR.

Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do organizace akce, 
jak přímo v jejím dějišti u vojenského muzea, tak ve městě 
při zajišťování příjemného pobytu návštěvníků v Králíkách. 

Myslím, že jsme všichni dohromady dobře reprezentovali 
město Králíky.

Jana Ponocná, starostka

foto: L. Dobeš a J. Kosek
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Významné králické osobnosti
Už rok Vám představujeme osobnosti spjaté s městem Králíky. 

Dnešní díl je výjimečný tím, že po portrétech 27 mužů se tentokrát 
budeme věnovat ženě. A tou je akademická malířka Marie Kare-
nová. Marie se narodila 12. října 1950 v Praze, kde navštěvovala 
základní školu a gymnázium. Výtvarnému umění se v její rodině 
nikdo nevěnoval. Babička a dědeček z matčiny strany hezky 
malovali, druhý dědeček byl manuálně velmi zručný, odtud tedy 
zřejmě pramení Mariin talent. V roce 1975 dokončila Marie stu-
dium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze obor oděvní 
návrhářství. Po studiích pracovala v kresleném fi lmu jako fázařka, 
např. spolupracovala na animovaném seriálu „Pojďte, pane, budeme 
si hrát“, nebo ilustrovala dětské časopisy, např. Mateřídoušku. Dále 
se věnovala módním přehlídkám 
na Bertramce a návrhům kostýmů 
pro Černé divadlo Jiřího Srnce 
a pro progresívní divadelní soubor 
Imaginativ. Od roku 1979 rozšířila 
Marie Karenová svou profesi o re-
staurování textilu, pracovala jako 
vedoucí skupiny restaurátorů textilu 
v Restaurátorských ateliérech v Pra-
ze. Tehdy (na rozdíl od dneška) se 
restaurátorství textilu nikde nevy-
učovalo, restaurátoři získávali zku-
šenosti od starších kolegů nebo jako 
samouci. Když měla Marie tři děti, 
hledala způsob, jak skloubit péči 
o rodinu s restaurováním, které je 
možné vykonávat i doma. Rozhodla 
se, že vymění život v  Praze za život 
na vesnici. V roce 1988 navštívila 
se svou rodinou kamaráda malíře 
Tomáše Paula v Orličkách. Krajina 
se jí velmi líbila, proto začala hledat 
v okolí dům k bydlení. Pan farář 
Kubát nabídl rodině Karenových 
do pronájmu faru v Dolních Boří-
kovicích, která byla v havarijním 
stavu, např. tam nebyla zavedena 
voda. Společně s manželem postupně faru opravili. Do rodiny 
přibyly další dvě děti, a když trochu odrostly, začala se Marie Ka-
renová v Králíkách věnovat pedagogické činnosti. Od roku 1996 
vyučuje výtvarný obor na ZUŠ Králíky, jako záskok učila výtvarnou 
výchovu na králickém gymnáziu a později působila na střední umě-
leckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. V současné době kromě 
králické ZUŠ vyučuje ještě v Praze na Dvouleté katolické střední 
škole v Praze, kde učí středně mentálně postižené dívky šití a vý-
tvarnou výchovu. Práce s těmito dívkami Marii baví, protože žačky 
jsou vděčné a radostné. Zároveň také paní Karenová učí budoucí 
starožitníky dějiny textilních řemesel na Střední škole – centru 
odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9.

Jak už bylo zmíněno výše, věnuje se Marie Karenová restauro-
vání textilu, to je její srdeční záležitost. Pracovala na exponátech 
ze sbírek Židovského muzea, Umělecko-průmyslového muzea, 
Národní galerie v Praze a na textilu z hrobů na Pražském hradě. Je 
jedním z mála lidí, kteří měli možnost mít v ruce např. roucho svaté 
Ludmily. Pro výstavu Sláva barokní Čechie, pořádanou v roce 2001 
Národní galerií v Praze, restaurovala paní Karenová rokokové šaty 
Ullriky von Lewetzow, milenky Johanna Wolfganga von Goethe. 
Prestižní a zajímavou prací bylo restaurování textilních částí kočáru 
arcibiskupa Troyera pro Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Tento 
kočár je velmi cenný a je zařazen do seznamu národních kulturních 
památek. Dále Marie Karenová restaurovala církevní korouhve pro 
muzeum města Kravaře nebo rozměrné nástěnné koláže pro fi rmu 
Tonak v Novém Jičíně. Do expozice zámku v Stráži nad Nežárkou 
vytvořila repliky divadelních kostýmů Emy Destinnové.  Spolupra-
cuje také s Muzeem historických kočárů v Čechách pod Kosířem.

Vedle restaurátorství se paní Karenová věnuje i volné tvorbě. 
Když byly děti malé, na malování nebyl čas.  Malovat začala až 
po mnoha letech se vznikem králického malířského plenéru Artex.  
První samostatnou výstavu obrazů „Krajiny – Island“ uspořádala 
v roce 1981 v Praze na Smíchově. Od té doby vystavuje svá díla 
nejen v České republice (Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Hradec 
Králové, Praha), ale i v zahraničí, především v Polsku (Wroclaw, 
Klodzko, Leczna). Spolupráce s Polskem začala před lety na Artexu, 
každoročně se Marie zúčastňuje výtvarných plenérů v Polsku, kde 
mají lidé k výtvarnému umění větší vztah než v Čechách. Také my 
králičtí jsme měli možnost prohlédnout si tvorbu paní Karenové. 
V roce 2010 proběhla její výstava s názvem „Obrazy země odrazy ze 

mě“ v Městském muzeu a v roce 
2012 uspořádalo občanské sdru-
žení JUKRA výstavu obrazů a fo-
tografi í „Fotografi e – struktury“ 
v Evropském domě. Ve školním 
roce se Marie Karenová věnuje 
výuce a restaurování, o prázdni-
nách odpočívá u malování.

Marie Karenová má pět dětí, 
z nichž dvě jdou v jejích šlépějích. 
Nejstarší dcera Marie pracuje jako 
kurátorka pro veřejnou plastiku 
v Galerii hlavního města Prahy 
a také se věnuje restaurování 
textilu. Syn Kryštof vystudoval 
sklářskou školu, v současné době 
se věnuje kamenosochařství. Ma-
rie Karenová je také pětinásobnou 
babičkou.

Paní Karenová je velmi pyšná 
na své úspěšné žáky, kteří studují 
na uměleckých školách. Například 
na bývalou studentku králické-
ho gymnázia Janu Štefkovou 
(Kábrtovou), která vystudovala 
keramickou školu a později UM-
PRUM v ateliéru Maxima Vel-

čovského, dále na studentku architektury Terezu Ježkovou nebo 
na absolventa fotografi cké školy a dnešního studenta UMPRUM 
obor multimedia Ladislava Kyllara.

A již tradičně následují odpovědi na anketní otázky:
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Králíky jsou pro mě domov. Užila jsem si život s dětmi v Bo-

říkovicích.
2. Jak často se do Králík vracíte?
Já tady žiji stále, vracím se sem z Prahy.
3. Co máte v Králíkách ráda?
Jednoznačně krajinu.
4. Co byste v Králíkách zlepšila?
Ve městě najdu všechno, co potřebuji. Ale na vesnicích skomírá 

sousedský život. Když není na vesnici školka, obchod, nejezdí tam 
autobus apod., tak lidé přestávají mít možnost se potkávat. Jsou 
uzavřeni ve svých domech a autech a nevědí o sobě.

Monika Hejkrlíková

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Karenov%C3%A1
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/kraliky-maji-sve-osobnosti-
-jednou-z-nich-je-malirka-marie-karenova-20120520.html
http://www.muo.cz/ke-slave-a-chvale-tisic-let-duchovni-kultury-
-na-morave-ii--1260/
http://copth.cz/sites/default/fi les/dokumenty/nv5/plany/konzultac-
ni_hodiny_novovysocanska.pdf
http://www.kralickysneznik.net/akce/92/
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Pevnosti sloužily Němcům jako terč tajných granátů 
i k testování plynu

Pevnosti a bunkry na Králicku dokládají předválečnou odhod-
lanost Československa bránit se Hitlerovi. Po zradě tehdejších 
spojenců však padly do rukou nacistického Německa. Tomu poslou-
žily jako terče zkoušek mnoha tehdy nových a vyvíjených zbraní. 

Němci na některých pevnostech na Králicku zkoušeli proti-
betonové střely na ničení pevností, které nakonec z obavy, že je 
okopírují Spojenci pro invazi do Evropy, nikdy nepoužili. Ale 
i nový bojový plyn. O těchto zkouškách svědčí dodnes „zapíchané 
střely“ v odolném betonu vypálené z těžkých děl či narušené stěny 
některých částí tvrze Hůrka.

 O zkoušky tajných zbraní se dlouhodobě zajímal osmdesátiletý 
badatel a historik Milan Blum z města Bad Nauheim v německém 
Hesensku. Do roku 1969 žil ovšem v Hradci Králové a v Praze 
a právě na Králicku se jako skaut setkal poprvé s československým 
opevněním. V emigraci pak na ně narazil znovu. A to při zkoumání 
historie zabrání Belgie Němci, jež vedlo k obklíčení anglických 
a francouzských vojsk u Dunkerku. 

Při něm sehrála výraznou roli taktika Němců, kteří v květnu 1940 
s pomocí tichých kluzáků a tehdy nových kumulativních náloží 
dobyli „nedobytnou“ belgickou pevnost Eben Emael.

„Právě tento útok cvičili Němci v Sudetech na tvrzích dnešní 
Králické pevnostní oblasti. V Německu jsem se seznámil s velite-
lem toho kluzákového oddílu, Rudolfem Witzigem. Tehdy Němci 

chytrým obchvatem přes Lucembursko a Ardeny uvěznili čtyři 
francouzské armády a britský expediční sbor. Tito vojáci se pak 
těžce dostávali z obklíčení přes moře z Dunkerku. Právě speciální 
jednotka kluzáků, které tehdy patřily mezi tajné zbraně Hitlera, vy-
řadila v počátku tažení svými výsadky pevnost. Ta měla svými děly 
krýt dva mosty přes Albertův kanál, jež Němci k vpádu do Belgie 
potřebovali,“ říká Milan Blum, který sepsal o dobytí Eben Emaelu 
ve spolupráci s šéfem společnosti přátel čs. opevnění Martinem Rá-
boněm obsáhlou publikaci Přepadení, která končí právě Dunkerkem.

Kdysi znal tuto úspěšnou německou operaci z malé knížky, která 
vyšla v nakladatelství Orbis za války. „Necelá stovka německých 
vojáků přistála za úsvitu na pevnosti a použila proti bunkrům nové 
nálože, které znemožnily dělům pevnosti palbu. A dva důležité 
mosty Němci drželi, než přijely další síly.

„Velitel kluzáků Rudolf Witzig nám dal k dispozici svůj soukro-
mý archiv. A tam stálo, že se Němci na útok na pevnost Eben Emael 
cvičili před Vánocemi 1939 na pevnosti Adam nad Mladkovem 
v Orlických horách,“ říká Milan Blum. „Němci sami totiž neměli 
k dispozici velké opevnění. Tak se cvičili tady.“

Pevnosti byly z nejkvalitnějšího betonu v Evropě
Velitel a pětaosmdesát členů osádek kluzáků, kteří provedli 

přepad pevnosti Eben Emael, bylo ubytováno v hospodě Fuchs 
v Mladkově a v dalších dvou hostincích. „Byla prý tehdy příšerná 

zima a němečtí parašutisté cvičili na Adamu ve sněhu,“ říká Milan 
Blum. Pátrání po této německé operaci ho přivedlo k muži, který 
učil před důchodem na technické škole bundeswehru v Cáchách. 
Jmenoval se Otmar Rogge a zajímal se právě o střely Röchling, 
což byla Hitlerova tajná zbraň, která vedla v části svého vývoje 
ke zbrani V2.

Otmar Rogge objevil i dokument ze září roku 1945, který za-
znamenal výslech německých techniků a ministra zbrojení Alberta 
Speera. „Speer v protokolu řekl, že Němci využívali Králicko 
jako výlučný zkušební prostor pro testování zbraní pro dobývání 
pevností, protože to byl úsek opevnění s nejlepší kvalitou betonu 
v celé Evropě, “ říká badatel. 

„Po válce panoval názor, že na pevnostech na Králicku řádila 
nacistická soldateska a bezhlavě vyhazovala všechno do luftu, ale 
přitom to byly cílené pokusy německé techniky určené k využití 
v německé válečné taktice.“

Röchlingovy střely testované na Hůrce měly kalibr 105 mm 
a úzký tvar se špicí, která se po vypálení zavrtala do betonu, hladce 
prostřelila i tři metry betonu. V Belgii Němci střelami prorazili 
i třicet metrů skalního nadloží pevnosti, vypálené granáty pak 
proletěly vnitřními prostory pevnosti a pokračovaly dál do horniny 
pod betonovými podlahami podzemních chodeb. 

Otmar Rogge tvrdil, že Röchlingovy granáty byly schopny 
v měkké zemině skončit až sto metrů hluboko. Střely měly navíc 
dvojnásobný výbušný účinek než tehdy běžné dělostřelecké pro-
tibetonové granáty.

„Dělostřelecká kasemata tvrze Hůrka v Králíkách má v betonu 
asi stovku Röchlingových střel. Kasematu, což je nejtěžší a největší 
typ bunkru, který v Československu existuje, zbavili Němci kryjí-
cího záhozu ze zeminy a kamenů a stříleli do jejích stěn ze všech 
stran,“ říká Milan Blum. Přímo v betonu srubu K – S 11 „Na Svahu“ 
zůstaly zavrtané střely. 

Záznamy jsou precizní i o vzdálenostech palby. Stříleli tak z dálky 
jednoho sta metrů, nejkratší vzdálenost palby byla 66 metrů. Pálili 
těžkou houfnicí a moždířem s dlouhou hlavní. A ten bunkr vypadá 
místy jako ježek, jak z něho ty Röchlingovy granáty trčí ven. Ale 
to jsou jen ty, které neprorazily beton pevnosti. Některé střely 
prorazily hladce,“ ukazuje.

Zásahům Röchlingů říkají „pavouci“
První zkoušky na československých opevněních na Králicku 

začaly v říjnu 1939 a střílelo se i na dalších pevnostech v Orlických 
horách a na Náchodsku. „Tady na Králicku ale nejvíce. A to až 
do konce války,“ podotýká badatel.

V králických pevnostech jsou nesčíslné stopy i po různých 
druzích střel, které ničí beton. Röchlingových granátů vystřelili 
Němci na bunkry tolik, že představují podle Milana Bluma určitě 
třímístné číslo. „Zásahům Röchlingů říkáme pavouci, protože trh-
liny v betonu po zásahu připomínají pavučinu,“ uvádí Milan Blum.

Ale pevnosti na Králicku nesou stopy i po dalších speciálních 
pokusech. „Blízko tvrze Bouda existuje převrácený řopík, hodně 
lidí se u něho fotí. Před dvěma lety jsme v Německu objevili skicu 
tohoto pokusu. Němci vzali bombu z Junkersu, přezdívaného Stuka, 
a zkoušeli, co udělá, když tato bomba vybuchne pod bunkrem při 
náletu letounu. Vykopali tam díru, položili 250kilovou bombu, 
zasypali ji a elektricky odpálili. Vybuchla a bunkr utrhla a převrá-
tila,“ říká Milan Blum.

Zkoušel se tu i bojový výbušný plyn Taifun. „Testoval ho 
německý ženijní prapor, který se také tak jmenoval, a působil 
na jihu Německa v Porýní. Tam plyn zkoušeli na jedné z pevností 
Maginotovy linie. Jeho síla byla veliká. Ale prapor měl skupinu 
Taifun západ a Taifun východ a právě o té druhé se nedochovaly 
žádné dokumenty. Domníváme se však, že působila právě tady,“ 
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Pašerácká čest a sláva
„Modrá strana“ je poetické pojmenování toho kraje za hranicí. 

Opravdu, ten kdo s plným žaludkem a bez starostí o živobytí po-
hlíží k horám na obzoru, vidí kopce a údolí modré. Ti hodní hoši 
pašíři spíš koukají po zelené. Zelená je barva uniformy fi nanční 
stráže, těch fi nanců, kteří je rádi honí, a kterým tady nikdo jinak 
neřekne, nežli strnadi,“ praví v úvodu své nové knihy pan Jaroslav 
Šabata z Králík, a jak předesílá: „Žádný z těchto příběhů se nestal, 
skutečná je pouze krajina, do které je vyprávění zasazeno. Sku-
tečná jsou i jména vesnic, místních názvů, hospod, hospodských 
a obchodníků, kteří pašerákům prodávali zboží. Všechna ostatní 
jména jsou vymyšlena. Žila-li osoba s uvedeným jménem v dané 

říká znalec vojenské historie. 
Výbuch plynu Taifun byl hodně devastující a atypický a například 

některé sruby na Králicku nesou typické stopy výbuchu tohoto ply-
nu. Taifun je těžší než vzduch, neutíká na povrch a po odpálení se 
šíří hodně do stran. „Kasemata tvrze Hůrka má po zkouškách tohoto 
plynu posunutou střechu a vyboulené stěny a střílny. Výbuch také 
staticky poškodil vnitřní konstrukci pevnosti,“ říká Milan Blum. 

Hitler nikdy Röchlingovy střely nepoužil. „Zůstaly v počtu milion 
a půl kusů do konce války ve skladech. Hitler měl totiž panický 
strach, že kdyby se tato zbraň dostala Spojencům do rukou, tak by 
jim mohla pomoci při vývoji střeliva proti Atlantickému valu. Proto 
nedovolil tyhle granáty použít v běžné válce,“ říká Milan Blum.

Veškeré Röchlingovy střely skončily do jednoho ve šrotu, po-
slední přísně střežené se dochovaly na východoněmecké střelnici 
Hillersleben a šly do likvidace nedávno. „Nebylo možné s nimi 
o nějakém zachování pro muzea mluvit,“ říká Milan Blum. 

Pár exponátů mají dnes muzea v Německu, ty však získaly 
od Američanů. Přesto je jeden unikátní kousek v Králíkách. Milan 
Blum se v Německu totiž potkal před patnácti lety i s Heinzem 
Kurtem Schmidtem, mechanikem fi rmy Röchling, který fyzicky 
na testy munice v Králíkách i dohlížel. Ten mu řekl, jestli nechce 
jednoho takového Röchlinga, který se používal při testech, vidět. 
Chtěl ho poslat do vojenského muzea. A Milan Blum mu řekl: 
„Prodejte mi ho, já ho odvezu do Králík, kde jste za války testy 
dělal. Máme tam muzeum a pevnostmi provádíme.“

Heinz Kurt Schmidt se na českého badatele pět vteřin díval a pak 
řekl: „Pane Blum, já nic neprodávám. Tady ho máte.“

A Milan Blum se snažil rychle ukončit rozhovor, aby si to bý-
valý mechanik nerozmyslel, a pak z první telefonní budky volal 
šéfovi společnosti přátel čs. opevnění Martinovi Ráboňovi: „Mám 
Röchlinga!“

Návštěvníci pevností zatím ale tuto testovací střelu nemohou 
vidět. „Je to světový unikát a musíme nejdříve vymyslet nějakou 
schránku, aby nám ji někdo neukradl,“ dodává Milan Blum. 

zdroj:http://pardubice.idnes.cz/pardubice-zpravy.aspx?c=
A170728_135743_pardubice-zpravy_jah

obci, či sloužil-li v Českých Petrovicích u fi nanční stráže příslušník 
se stejným jménem, jaké používám já, jde o podobnost náhodnou.“

Není bez zajímavosti, že napsání knihy inspiroval a odbornou 
radou autorovi byl nápomocen pan Jiří Panuš, celní inspektor 
ve výslužbě. „Pašeráci“ jsou také první z mnoha knih, které pro nás 
pan Jaroslav Šabata nejen napsal, ale také sám ilustroval a z nichž 
mnohé na vydání ještě stále čekají. Mapky na předsádkách ručně 
vázané knihy vám pomohou zorientovat se v krajině, kde se děj 
odehrává. Nejen hospodyně jistě ocení také připojenou autorovu 
Pašeráckou kuchařku.

Příběhy příslušníků posádky fi nanční stráže v Českých Petrovi-
cích, jejíž rajon se táhl podél státní hranice mladé Československé 
republiky, od Bartošovic až k Lichkovu a Dolní Lipce, jsou zasa-
zeny do období první republiky, kdy bylo pašování žádaného zboží 
přes hranici s Německem a jeho prodej ve vnitrozemí vítaným 
přivýdělkem.

Díky autorovu poutavému vyprávění čtenář žasne nad vynalé-
zavostí pašeráků i nad důvtipem fi nanců, kteří se jim snažili jejich 
spády všemožné překazit a paš odhalit. Příběhům nechybí humor, 
nadsázka, ale také napětí a nečekaná rozuzlení. Přidáme-li autorovu 
výbornou znalost místní historie, je to další důvod, jak si obohatit 
svou knihovničku regionální literatury.

Kniha Jaroslava Šabaty „Pašerácká čest a sláva“ je již od srpna 
v prodeji v informačním centru v Městském muzeu Králíky.

Arnošt Juránek

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

12.9.2017 od 17:00 hodin - Výbor spolku
- vyhodnocení pobytového zájezdu do Chorvatska v termínu 

28.8.- 10.9.
- prodej lístků na Cihelně
- určení nového termínu opékání buřtů

19.9.2017 od 13:00 hodin – koupání v Zábřehu
zodp. pí. Bednářová

21.9.2017 v 07:00 hodin – zájezd Hořice, Miletín, Kuks
zájezd je určen pro členy i nečleny spolku. cena zájezdu bude 
určena dle ceny autobusu.
zodp. pí. Křivohlávková

29.9.2017 od 15:00 hodin – Společenský večer ke svátku seniorů
večera se zůčastní i polští senioři. 
hudba,tanec,občerstvení.
zodp. výbor

 výbor spolku
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Sociálně terapeutické 
dílny Miriam

Oblastní charita Ústí nad Orlicí s podporou Města Králíky 
otevřely v Králíkách novou sociální službu pro občany s tě-
lesným a mentálním postižením. 

Sociálně terapeutické dílny Miriam (STD) pracují s klienty 
formou manuální práce, a dále jim nabízejí aktivity, které rozvíjí 
jejich osobnost, společenské kontakty nebo komunikaci. Kapacita 
zařízení je 8 osob.

Zrod projektu a jeho fi nancování objasňuje ředitelka Oblastní 
charity, Ing. Marie Malá: „Podnět ke vzniku celého projektu dali 
manželé Krskovi, kteří hledali smysluplnou činnost pro svého 
syna. Po ukončení školy s ním vyráběli různé výrobky a tyto své 

Oddlužení po novele 
insolvenčního zákona

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou oddlužení 
v insolvenčním řízení.
Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy 
novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.

Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat 
sám. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční 
správci, soudní exekutoři a akreditované osoby (např. občanské 
poradny), kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace 
pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Dlužník sám za sebe může 
podat návrh na povolení oddlužení pouze v případě, že má právnické 
či ekonomické vzdělání v magisterském programu.

Pokud návrh na povolení oddlužení podává advokát, notář, insol-
venční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 
4.000,- Kč nebo 6.000,- Kč v případě oddlužení manželů. Částky 
jsou uvedeny bez DPH. Akreditované osoby budou služby posky-
tovat bezplatně. 

Tato změna reaguje na situaci, kdy na území České republiky 
provozovalo svou činnost velké množství komerčních subjektů, 
které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům pomoc 
se sepsáním oddlužení Jejich služby však postrádaly profesionalitu 
a dlužníkům přinášely často spíše další problémy než pomoc.

Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dlužník stálý příjem, 
musí mít 2 a více věřitelů, do návrhu musí uvést všechny své dluhy, 
musí být schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí mít dluhy déle než 
30 dní po splatnosti.  Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení 
návrhu. Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, 
nebo prodejem majetku, po novele také kombinací obou způsobů. 

Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci 
na přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu od-
dlužení. Insolvenční správce je povinen navštívit dlužníka v jeho 
obydlí a vyhotovit o tom záznam. Insolvenčnímu správci náleží 
odměna ve výši 1.089,- Kč nebo 1.634,- Kč (v případě oddlužení 
manželů) měsíčně a také jednorázově 250 Kč za každou přihlášenou 
pohledávku.

O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud.  
Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude po skončení 

osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvobození 
nemusí žádat. 

Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na po-
volení oddlužení již od roku 2008. Poradna bude o akreditaci žádat 
a návrhy i nadále bude bezplatně sepisovat a podávat.

Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali 
do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace 
hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. 

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu na-

jdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

zkušenosti chtěli nabídnout i dalším lidem s hendikepem. Po ně-
kolika jednáních se tedy podařilo otevřít službu, která tyto mož-
nosti nabízí.“ Oblastní charita zařízení provozuje, město Králíky 
pronajalo prostory.  Částečné fi nanční krytí zajišťují Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a Pardubický kraj, Oblastní charita projekt 
dofi nancovává z Tříkrálové sbírky, darů a příspěvku od města. 

O klienty pečuje odborně vyškolený personál. Vedoucí zaří-
zení, Mgr. Miroslava Kopecká uvádí: „Cílem našeho projektu je 
dát uplatnění lidem s handicapem - zapojit je do práce, rozvíjet 
jejich manuální zručnost, ale i sociální kontakty a dovednosti. Jde 
o sociální činnost, nikoli výdělečnou, takže výkon není určující. 
Občané s postižením zde vyrábějí nejrůznější dekorační předměty 
ze dřeva, překližky, látky, papíru apod. Chodíme na obědy do škol-
ní jídelny, kde podporujeme klienty k samostatnosti. Odpolední 
program věnujeme muzikoterapii, hraní rozumových her, případně 
individuální práci.“

A proč právě Miriam? Miriam je biblické jméno (častější čes-
kou obdobou je Marie) a má poukazovat na nedalekou Horu Matky 
Boží s klášterem a poutním místem. „Zároveň manžel biblické 
Marie, sv. Josef,  byl řemeslník, tesař, což symbolizuje manuální 
práci v našich dílnách. A do třetice Marie a Josef byli rodiče, 
tvořili rodinu, která je základem naší společnosti. To preferuje 
a podporuje i Charita. A také pro naše klienty je jejich rodina 
velice důležitá…“ doplňuje ředitelka organizace.

V pohraniční oblasti kraje s omezenými pracovními příleži-
tostmi se tak díky spolupráci několika subjektů podařilo najít 
smysluplnou činnost pro občany, kteří mají ještě méně možností, 
jak sehnat práci. 

Kontakt:
Sociálně-terapeutické dílny Miriam
Příční 352, Králíky, Tel. 734 780 387

e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz , www.uo.charita.cz 
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Valdštejn 440 děkuje
V sobotu 29.7.2017 navštívil Králíky Zdeněk z Valdštejna se 

svou chotí. Kočár ho provezl městem, pohovořil se správcem 
majetku i s drábem, zatancoval si, pojedl i vyslechl nářky podda-
ných. Neodpustil si sám sebe pochválit, za to, co pro město udělal 
a zalamentoval nad současnými pokleslými mravy a upouštění 

od tradic. Přes to všechno byl neskonale potěšen, že si na něj lidé 
opět vzpomněli a uspořádali oslavu vlastními silami a v přátel-
ském duchu. Poděkování směřoval k sousedům z Valdštejnovy 
ulice a jejich přátelům, kteří se už od podzimu předchozího roku 
scházeli a plánovali, co se vlastně bude dít. Nechtěli se porovnávat 
s oslavami Valdštejnů v Chebu nebo jiných městech, ale zažít něco 
nového a nevšedního v místě, kde žijí, nebo kudy denně prochází. 
Vyzdobit spolu ulici, pobavit se, ukázat co umí, dozvědět se něco 
o historii, navštívit nevšední místa, pustit z opratí svou fantazii 
a třeba i inspirovat ostatní. A to se povedlo. Nakonec se nepobavili 
jen oni, ale i nečekaně vysoký počet návštěvníků, kteří vytvořili 
neopakovatelnou atmosféru živé ulice.

Za organizační tým 
Jirka Pauk a Mirek Beran

Přijala jsem pozvání
na Valdštejnovo setkání. 
Přijel s chotí i panošem
koňmi tažený kočárem.

Ulici jeho vyzdobili,
vlajkami a fábory modro-žlutými.

Hostinu mu připravili,
jeho proslov vyposlechli.

Občerstvení v té ulici
na každém kroku bylo.
Pivo si mohl načepovat

komu se jen chtělo.
Hudba hrála,zpívalo se,

k tanci knížete vyzvala jsem.
I s panošem jsem kolo dala,

se všemi se vyfotila.
I pro děti divadélko bylo,

vedle zase na tvářičky
se jim malovalo.

Prožila jsem v tomto městě
ve Valdštejnově ulici,
dětství a část mládí

se sourozenci a rodiči.
Setkání nám umožnilo

zavzpomínat jak to bylo.
Vidět sousedy po letech,
úsměv objevil se hned.

Obdiv a dík za uspořádání této akce patří všem organizátorům.
Věra Najmanová- roz. Malá

Hradec Králové

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

OZNÁMENÍ
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá
PRODAT

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec: Králíky  Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 350 Kč/m2,s boni-
fi kací (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, sou-
částí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost 
po dobu od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3533 906 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3516 1694
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Alois Jirásek
Rozmanitá prosa
Skizzy a studie
Z Orlických hor

psáno roku 1879 – 1893
Ve východních a severovýchodních končinách našeho království 

přirozenou hradbou jsou Orlické hory. Země Česká rozkládala se 
v těch stranách za starodávna mnohem dále na východ, obsahujíc 
ještě někdejší župu Kladskou, nynější hrabství téhož jména. V něm 
vypínají se pásma hor Sovích a Bystřických, souběžná s horami 
Orlickými, tvoříce s nimi přirozený celek.

Byla to trojí, mocná hradba, jež srázy a skalami svými, jakož 
i hlubokými a široširými hvozdy vydatně hájila po věky naší vlasti. 
Až v minulém století hrabivost pruská, urvavši České koruně s krás-
ným Slezskem i Kladsko, zmocnila se předních dvou pásem hor 
Sovích a Bystřických, a tak nám zůstaly jen Hory Orlické, druhdy 
i Kladskými nazývané.

Daleko z kraje zříti jest jejich modravý, jednotný pruh. Hřeben 
jejich není valně rozmanitý. Ale již v podhůří svém poskytují po-
hled rozmanitější, a pozorujeme-li tmavý plášť širých a hustých 
lesů hojně svahy jejich i temena kryjící, možná nám tušiti, co krás 
tají se v tom středohoří. Výška jejich se strany České pro předhůří 
a půdu značně stoupající zdá se skrovnější. Na straně však Kladské 
vystupují velmi náhle.

Hory Orlické, část to horstva Sudetského, odděleny jsou na se-
verozápadě pískovcovým prohbím mezi Náchodem a Trutnovem 
od Krkonošů. Počínajíce památnou brankou na Dobeníně nad 
prolukou Náchodskou, pnou se směrem jihovýchodním až po mo-
hutnou Sněžku Králickou.

Jakož poměrně pozdě byly zalidněny, tak také zůstaly nejdéle 
obecně nepovšimnuty. Proud turistů rok co rok hrnoucí se do stin-
ných hvozdů velebné Šumavy, do mocných Krkonošů i do skal 
Českého Švýcarska, sotva že se dotekne hor Orlických.

Neprávem však na pomezné ty končiny u nás zapomínáno. 
Nevynikajíc sice hor svých ohromností, ale s temen jejich jsou 
daleké a krásné výhledy a pohledy k nám do Čech, do Moravy 
i do ztracených končin slezských, a půvabných, horských krajin, 
utěšených i divokých, není tam po skrovnu. Všechen ten kraj pak 
je tím půvabnější, poněvadž je rázu zachovalejšího, pro turisty cel-
kem málo upraven a připraven, a proto příteli nerušené, nestrojené 
přírody a milovníku krásy krajinné tím vítanější.

Hory Orlické pnou se podél Divoké Orlice na pravém jejím břehu 
hned od počátku jejího lesnatým, jednotným pásmem, které však 
přestává tam, kde řeka ze svého směru jihovýchodního obrací vlny 
své na jih. Za Divokou Orlicí pak dále směrem jihovýchodním, 
do končin Tiché Orlice, nespatřujeme pásma tak již jednotného, 
a hornatá, pohraniční krajina je tu rázu již otevřenějšího, patrněji se 
v okolí Králickém otevírajíc. Tudy také vede cesta i železná dráha 
do sousedního Kladska.

Tu v údolí volném, kotlinovém, rozkládá se město Králíky. 
Bujné, svěží lučiny i pole na dole, na svazích i na značných vý-
šinách pracně zdělaná, chlumy i mohutnější lesnaté kopce a hory 
v pozadí tvoří rozmanité a půvabné okolí tohoto odlehlého města 
při nevalném potoku, jednom to z nejprvnějších přítoků mladistvé 
ještě Orlice Tiché. Největší malebnosti dodávají okolí Králickému 
kopce na jih a na jihovýchod se pnoucí, širými lesy pokryté, jež 
lid český v nedalekém sousedství „Zelenovskými“ nazývá. Z nich 
nejvýše vyniká Haselberg (776 m.).

Nad samým městem pnou se k severu výšiny a vrchy přes 600 m 
vysoké. I tu pilná ruka horalova zdělala stráně i temena jejich 
v úrodná pole, mezi nimiž jen tu a tam černá se hájek nebo lesíček. 
Výšiny ty k východu stoupají a tu nad městem na hoře o něco jen 
nižší nežli prve jmenovaný lesnatý Heselberg vypíná se klášter 
do nedávna Servitů, v němž nyní Liguriani se usadili. Klášter ten, 
zavírající malebně pohled na město stranou východní, je daleko širo-
ko v zemích koruny České i v Prusích známým místem poutnickým. 
Rozhled s vysokých schodů v jeho průčelí není daleký, rozsáhlé 

však lesy jej omezující, jmenovitě hvozdy revíru Těchonínského, 
jako tmavozelené jezero nejrozmanitějších odstínů jmenovitě 
ve zlatorůžové záři zapadajícího slunce jsou za něj milou náhradou.

Ale na sever! Hle, jak libým, modravým rouchem s nádechem 
v tu chvíli fi alovým odělo se pásmo hor vyplňující ten úzký vý-
běžek našeho království, jenž jako ostrý meč leží mezi Moravou 
a Kladskem.

V těch místech, kde výběžek Králický odbočuje ze trupu našeho 
království, je nejširší asi devět kilometrů. K severu se víc a více 
ouží, místem až na půl druhého kilometru, i méně. Veškerou jeho 
délkou asi 

16 kilometru od jihu k severu prostupuje jednotné pásmo horské, 
poslední výběžek českých Sudet, z mohutných kup jako slité, mocný 
to uzel horský. Na jihu se pne kopci přes 600 metrů vysokými; čím 

portrét Aloise Jiráska 
autor: Jan Vilímek

dále k severu, tím vyšší temena vystupují z jeho mohutného tělesa, 
nejvýše však na konci Sněžka Králická (1422m.).

I na šíř zabírá toto pásmo veškerý výběžek Králický, ba ten mu 
od severu na jih do dvou třetin ani nestačí. Tu jej všecken zabral 
svah východní, sklánějící se k Moravě řece, jež od Sněžky Králické 
podél úpatí dotčeného svah na jih mladistvě kvapí, tvoříc záro-
veň přirozenou hranici mezi Moravou a Čechami. Svah západní 
sbíhá pak již na půdu kladskou a hranice tu proti Prusku vinou se 
od Sněžky Králické po hřebeně pásma, přes nejvyšší jeho kupy: přes 
Malou Sněžku (1323 m.), dále přes Bílý Kámen (Pfl aumenpuppe, 
1184 m.), přes Hleďse (Flammenpapel, 1185 m.) a dále na jih přes 
Klepí (Klappersteine, 1138 m.), Aschenberg (926 m.) i přes jižnější 
Knittingsberg (737 m.). Tu pásmo těchto Králický Hor se úží a oba 
svahy jeho jsou již ve výběžku Králickém, na půdě české. Podél 
svahu západního na úpatí teče potok od severu k jihu, tvoře údolí 
volné, dosti široké; také na úpatí svahu východního hrne se od seve-
ru potok, s oním prve jmenovaným z počátku valný kus souběžně.

... pokračování v příštím čísle zpravodaje

Poznámka redakce:
Text byl doslovně přepsán, v přepisu jsou zachovány zjištěné textové 
chyby, interpunkční znaménka atd. (např. srovnej „Praemorstrat“ 
místo premonstrát – viz. odkaz na https://cs.wikipedia.org – heslo 
čeští premonstráti)
Publikaci vydalo nakladatelství J. Otty v Praze, rok vydání 1901
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Pečovatelská služba ráda přijme od pozůs-
talých veškeré kompenzační pomůcky (inva-
lidní vozíky, chodítka, hole), které by moh-
ly sloužit jiným potřebným. Rádi si pro po-
můcky při jedeme. Kontakt: 724 894 938

POZOR NA TELEFONÁTY
naučte se říkat NE

Městskou vyhláškou je na Králicku omezen podomní prodej. 
Nicméně nekalé praktiky různých nepoctivců pokračují jinou 
formou a dá se říci, že formou mnohem nebezpečnější. Ve větší 
míře se, kromě jiného, začíná rozmáhat nevyžádané telefonické 
volání. Hovor začíná dotazem na krátký nezávazný rozhovor 
spojený s představením nabídky. Volající se snaží docílit svými 
dotazy toho, aby člověk v nějaké části rozhovoru vyslovil slůvko 
ANO. Je jedno, zda slůvko ANO řeknete na úplně něco jiného, 
než se nakonec volající dotáže. Rozhovor se dá vždy počítačově 
upravit tak, aby sloužil ve Váš neprospěch. Takto upravený hovor 
se pak stane podkladem pro tvrzení nepoctivce, že byla uzavřena 
smlouva po telefonu.

Podle novely zákona nyní stačí na ústní, tedy i telefonickou 
nabídku, říci slůvko „ANO“ a smluvní vztah je uzavřen. Teoretic-
ky se dá od takto uzavřené smlouvy do čtrnácti dnů od uzavření 
odstoupit. Jenže člověk ani netuší, že skočil na lep nepoctivci 
a že vůbec něco telefonicky uzavřel. Nepoctivec počká až uply-
ne lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy a pak se dějí 
věci. Policie vám v takovém případě nemůže pomoci, jedná se 
o občansko právní spor. 

Předmětná volání jsou většinou cílená na starší občany, 
komunikace je většinou slovně agresivní ze strany volajícího, 
popřípadě je člověk zahrnut obrovským množstvím různých 
informací a dotazů. 

Do té doby, než zákonodárci budou mít vůli změnit zákon tak, 
aby smlouva platila jen v písemné formě, musíte se naučit říkat 
asertivně NE a rázně hovor ukončit. Ideální je neznámá čísla 
nebrat, popřípadě si ověřit na internetu, zda se nejedná o pod-
vodníky. Na internetu je nyní k dispozici více různých stránek 
pro ověření neznámého čísla (zkuste si dát vyhledání přímo toho 
čísla, popř. zadat klíčové vyhledávací slovo „kdo mi volal“. 
Chytré mobilní telefony navíc umožňují následně toto číslo zadat 
na „černou listinu“, tzv. Black list, pak se vám již volání z tohoto 
čísla nebude zobrazovat.

Redakce králického zpravodaje

Miroslav Kváč je opět na vrcholu
Česká trenérská legenda pan Miroslav Kváč je opět na vrcholu. 

V tomto případě se ovšem nejedná o sportovní vrchol, ale o vrchol 
jeho tvůrčí práce. V srpnu letošního ruku mu vyšel druhý díl knihy 
„Strhnout jako řeka“.

Stejně jako v loňském roce se uskuteční setkání s autorem, které 
proběhne dne 20. 09. 2017 od 16:00 hodin v Cukrárně na náměstí 
v Králíkách. 

Všichni příznivci sportu a literárního odkazu Miroslava Kváče 
jsou srdečně zváni. Prodej knihy na místě a občerstvení zajištěno.

Jan Králík

Významné králické osobnosti
Máte-li spolužáka nebo spolužačku, kteří 

dosáhli úspěchů ve svém oboru, nebo víte-
-li o někom, kdo má vztah ke Králicku a pa-
tří do našeho seriálu Významné králícké 
osobnosti, zašlete prosím své tipy na adresu 
m.hejkrlik@kraliky.eu.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
31.07.

RM/2017/30/408: RM souhlasí s pro-
dejem drobného dlouhodobého majetku 
– akordeonu zn. Delicia, inv. č. 352, v po-
řizovací ceně 4.200 Kč, rok výroby 1973, 
příspěvkovou organizací ZUŠ Králíky, 
IČO 72066661, sídlem Nádražní 483, 561 69 
Králíky, a použitím fi nančních prostředků 
z prodeje na nákup nového nástroje do ma-
jetku zřizovatele. 

RM/2017/30/409: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p. p. č. 356/1 – zahrady 
o výměře 624 m2  k. ú. Králíky za účelem 
sekání trávy a údržby pozemku a za nájemné 
ve výši 0,50 Kč/m2/rok s tím, že nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 

Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachto-
vání pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/30/410: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p. p. č. 3512 – trva-
lého travního porostu o výměře 354 m2 
v k. ú. Králíky za účelem údržby pozem-
ku – sekání trávy a za nájemné ve výši 
0,50 Kč/m2/rok s tím, že nájemní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachto-
vání pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/30/411: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p. p. č. 557/1 – trva-
lého travního porostu o výměře 690 m2 
v k. ú. Dolní Hedeč za účelem sekání trávy 
a za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok s tím, že 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 

Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propachto-
vání pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/30/412: RM souhlasí se zpět-
vzetím žádosti o ukončení nájemního 
vztahu k bytu č. 2 v bytovém domě čp. 366 
na Velkém náměstí v Králíkách, který je 
součástí pozemku st. p. č. 225 – zastavěné 
plochy a nádvoří  k. ú. Králíky, podaném 
paní H. M., bytem tamtéž, tedy ruší usne-
sení č. RM/2017/29/397 ze dne 17.07.2017 
a souhlasí s pokračováním nájemního vztahu. 

RM/2017/30/413: Město Králíky jako 
vlastník pozemků souhlasí se stavbou 
uložení vodovodní přípojky na pozemcích 
p. p. č. 2423 – t. t. porostu, p. p. č. 2457 
– t. t. porostu, p. p. č. 2686 – ostatní ploše 
a p. p. č. 2687 – ostatní ploše  k. ú. Horní 
Lipka pana P. B. a paní Š. B., oba bytem, 
562 06 Ústí nad Orlicí. 

Uvedený souhlas bude sloužit jako příloha 
žádosti o vydání povolení u vodoprávního 
úřadu a nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy. Podmínkou započetí 
stavby je uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene.

RM/2017/30/414: Město Králíky souhlasí 
se vstupem na pozemek p. p. č. 2284 – ostat-
ní plochu  k. ú. Prostřední Lipka, který je 
ve vlastnictví města Králíky, pro společnost 
MOJA Pro s. r. o., IČO 03688798, sídlem 
Valdštejnova 332, 561 69 Králíky, a to 

za účelem realizace letního dětského tábora 
pod názvem ARMY CAMP, a to v době 
od 04.08.2017 do 19.08.2017. 

RM/2017/30/415: RM schvaluje dle 
§ 23 odst. 5 školského zákona výjimku 
z počtu dětí v Mateřské škole Červený Potok, 
Králíky okr. Ústí nad Orlicí pro školní rok 
2017/2018 a stanovuje na toto období počet 
27 dětí dané školy.

RM/2017/30/416: RM souhlasí s převo-
dem fi nančních prostředků ve výši 800 tis. 
Kč z rezervního fondu do fondu investic pří-
spěvkové organizace Školní jídelna Králíky 
za účelem nabytí mycího stroje do majetku 
zřizovatele a současně RM schvaluje použití 
fi nančních prostředků z fondu investic pří-
spěvkové organizace Školní jídelna Králíky 
na nákup mycího stroje.

RM/2017/30/417: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky Školní jídelny Králíky 
o kalkulaci ceny obědů pro externí strávníky 
a kalkulaci ceny svačiny a přesnídávky pro 
strávníky MŠ.

RM/2017/30/418: RM ruší usnesení 
č. j. RM/2017/19/271 ze dne 15.05.2017.

RM/2017/30/419: RM schvaluje indivi-
duální dotaci ve výši 5 tis. Kč organizaci 
Roman Janků Management s.r.o., V Polích 
147, 281 71 Rostoklaty, IČ 03639941 na or-
ganizaci festivalu „Klášterní hudební slav-
nosti 2017“ spojenou se záštitou starostky 
města Králíky nad koncertem konaným dne 
09.07.2017 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie na Hoře Matky Boží.

RM/2017/30/420: RM schvaluje složení 
hodnotící komise pro programové dotace 
v rámci vyhlášeného Programu podpory kul-
tury, společenských aktivit, práce s mládeží 
a činnost nestátních neziskových organizací 
na rok 2017 ve složení: Mgr. Martin Hejkrlík, 
předseda komise; p. David Hrda, člen komi-
se; Ing. Jan Divíšek, člen komise (náhradnice 
Mgr. Denisa Černohousová).

RM/2017/30/421: RM schvaluje složení 
hodnotící komise pro programové dotace 
v rámci vyhlášeného Programu podpory 
sportu na rok 2017 ve složení: Mgr. Miroslav 
Beran, předseda komise; Ing. Václav Kubín, 
člen komise; Mgr. Karel Hlava, člen komise; 
Ing. Jan Divíšek, člen komise (náhradnice 
Mgr. Denisa Černohousová).

RM/2017/30/422: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
30.772 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladisla-
vova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 
na realizaci projektu „OBĚDY PRO DĚTI“.

RM/2017/30/423: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-81 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR a interní rozpočto-
vé opatření číslo 201708, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 853.100,00 Kč. 

RM/2017/30/424: RM schvaluje úplnou 
uzavírku silnice III/31224 z Králík do Pro-

střední Lipky a MK na Velkém náměstí 
vč. vedení objízdných tras po komunikacích 
na území města Králíky z důvodu zajištění 
bezpečnosti při pořádání kulturní akce „Den 
sil podpory CIHELNA 2017 Králíky“ v těch-
to termínech:

1) III/31224 - 18.8.2017  od 10:00 do 20:00 
a 19.8.2017 od 08:00 do 18:00 hod.

2) MK Velké náměstí - 18.8.2017 od 15:00 
do 22:00 hod. 

RM/2017/30/425: RM schvaluje smlouvu 
o právu provést stavbu „Chodník a autobu-
sová zastávka v obci Červený Potok“ mezi 
městem Králíky a vlastníkem dotčeného 
pozemku Pardubickým krajem, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice, v předloženém znění. 

RM/2017/30/426: RM schvaluje smlouvu 
mezi městem Králíky a společností SGS 
Czech Republic, s.r.o., IČO 27461289, 
sídlem K Hájům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 
o provedení auditu pro certifikaci shody 
systému managementu kvality s normou 
ISO9001:2015 a následných dozorů pro 
udržení certifi kátu, v předloženém znění.

07.08.
RM/2017/31/427: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 3157 
– trvalého travního porostu o výměře 4 004 
m2  k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. Zároveň RM schvaluje na pozemku 
p. p. č. 3157  k. ú. Králíky zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – umístění kanalizačního sbě-
rače pro oprávněné město Králíky, služebnost 
se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.

RM/2017/31/428: RM doporučuje ZM 
schválit při prodeji pozemku st. p. č. 116 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 295 
m2  k. ú. Dolní Hedeč uplatnění tzv. „obál-
kové metody“ a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/31/429: RM doporučuje ZM 
schválit majetkoprávní vypořádání pozemků 
pod stavbou místní komunikace II. třídy č. 
6b v ul. V Aleji v Králíkách mezi městem 
Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, a to bezúplatným 
převodem pozemků p. p. č. 2107/3 – ostatní 
plochy o výměře 2 052 m2 a p. p. č. 3731 – 
ostatní plochy o výměře 1 966 m2  k. ú. Krá-
líky na město Králíky, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. Zároveň RM schvaluje 
podání žádosti na ÚZSVM o bezúplatný 
převod pozemků pod stavbou místní komu-
nikace II. třídy č. 6b v ul. V Aleji v Králíkách.

RM/2017/31/430: RM doporučuje ZM 
schválit vypořádání spoluvlastnického podílu 
na pozemku p. p. č. 2104 – lesním pozemku 
o výměře 6 360 m2 v k. ú. Prostřední Lipka 
mezi městem Králíky a paní A. S., Žilina, 
Slovensko, a to převodem spoluvlastnického 
podílu ve výši ½ na město Králíky za kupní 
cenu maximálně ve výši znaleckého posudku 
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s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
město Králíky, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/31/431: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 2484 
– orné půdy o výměře 15 863 m2  k. ú. Horní 
Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem. Zároveň RM 
doporučuje ZM schválit při prodeji pozemku 
uplatnění tzv. „obálkové metody“ a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/31/432: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržbě vodovodní 
přípojky, a dále v právu vstupu vlastníka za-
řízení nebo jím pověřené osoby na pozemek 
p. p. č. 2702 –ostatní plochu  k. ú. Horní Lip-
ka za účelem uložení, oprav, údržby a pro-
vozu zařízení, a to pro oprávněné manžele 
J. J., a T. J., Praha, a pro manžele L. a V. V., 
Hnátnice. Služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou a za náhradu stanovenou ve výši 
znaleckého posudku + náklady spojené se 
zřízením služebnosti. Zároveň RM souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v před-
loženém znění.

RM/2017/31/433: RM schvaluje ukončení 
nájemního vztahu k bytu č. 34 v bytovém 
domě čp. 660/2 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st. p. č. 772 – zastavěné 
plochy a nádvoří v obci a k. ú. Králíky, 
s manžely P. a B. Š., oba bytem tamtéž, a to 
dohodou ke dni 30.09.2017. 

RM/2017/31/434: RM schvaluje do-
datek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu: 
„Oprava střechy, Velké náměstí č.p. 274, 
Králíky“ mezi investorem městem Krá-
líky a zhotovitelem stavby  BROMACH 
spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanš-
kroun, IČ 27467520 v předloženém znění.

RM/2017/31/435: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Oprava 
průčelní střechy domu č.p. 275, Velké náměs-
tí, Králíky“ mezi investorem městem Králíky 
a zhotovitelem stavby  BROMACH spol. 
s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, 
IČ 27467520, v předloženém znění.

RM/2017/31/436: RM schvaluje „Pravi-
dla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu“ v předloženém znění.

RM/2017/31/437: RM schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace 
výběru poplatků za parkování a provádění 
úklidu“ na akci „CIHELNA 2017“, konající 
se ve dnech 18. a 19.08.2017, mezi městem 
Králíky a SH ČMS - Sborem dobrovolných 
hasičů Králíky, v předloženém znění. 

RM/2017/31/438: RM schvaluje „Příkaz-
ní smlouvu na zajištění organizace prodeje 
vstupenek, výběru poplatků za parkování 
a provádění úklidu“ na akci „CIHELNA 
2017“, konající se ve dnech 18. a 19.08.2017, 
mezi městem Králíky a SH ČMS - Sborem 
dobrovolných hasičů Prostřední Lipka, 
v předloženém znění. 

RM/2017/31/439: RM schvaluje „Příkaz-
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ní smlouvu na zajištění organizace prodeje 
vstupenek, výběru poplatků za parkování 
a provádění úklidu“ na akci „CIHELNA 
2017“, konající se ve dnech 18. a 19.08.2017, 
mezi městem Králíky a SH ČMS - Sborem 
dobrovolných hasičů Heřmanice, v předlo-
ženém znění. 

RM/2017/31/440: RM schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace pro-
deje vstupenek“ na akci „CIHELNA 2017“, 
konající se ve dnech 18. a 19.08.2017, mezi 
městem Králíky a SPOLKEM SENIORŮ 
Kralicka, zapsaný spolek, v předloženém 
znění. 

RM/2017/31/441: RM schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace pro-
deje vstupenek“ na akci „CIHELNA 2017“, 
konající se ve dnech 18. a 19.08.2017, mezi 
městem Králíky a TJ Jiskrou Králíky, z.s., 
oddíl ASPV Králíky, v předloženém znění. 

RM/2017/31/442: RM bere na vědomí 
informaci o zpracování analytických doku-
mentů klíčové aktivity č. 3 Strategie rozvoje 
a bezpečnosti ICT v rámci projektu Optima-
lizace a profesionalizace MěÚ Králíky.

RM/2017/31/443: RM schvaluje:
zadávací dokumentaci, včetně zadáva-

cích podmínek veřejné zakázky „Králíky 
– Intenzifi kace ČOV“, která bude zadávána 
v užším řízení podle ust. § 58 a násl. zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále také „ZZVZ“). 

pravidla pro hodnocení nabídek ve veřej-
né zakázce „Králíky – Intenzifi kace ČOV“ 
takto: Nabídky budou hodnoceny podle 
jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická 
výhodnost nabídek bude hodnocena podle 
nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení 
nabídkové ceny je rozhodná její celková 
výše bez daně z přidané hodnoty, uvedená 
v návrhu smlouvy v nabídce;

zadávací podmínky a zadávací dokumen-
taci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
technického dozoru investora a koordinátora 
BOZP na stavbě Králíky – Intenzifikace 
ČOV“;

že nabídky budou ve veřejné zakázce 
malého rozsahu Výkon technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP na stavbě 
„Králíky – Intenzifi kace ČOV“ hodnoceny 
podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekono-
mická výhodnost nabídek bude hodnocena 
podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení 
nabídkové ceny je rozhodná její celková 
výše bez daně z přidané hodnoty, uvedená 
v návrhu smlouvy v nabídce.

RM jmenuje:
• komisi pro hodnocení nabídek VZ 

„Králíky – Intenzifi kace ČOV“. Členové: 
1. Jana Ponocná, 2. Mgr. Martin Hejkrlík, 
3. Mgr. Miroslav Beran, 4. Ing. Pavel Str-
nad, 5. Ing. Ladislav Tóth. Náhradníci: 
1. Petr Venzara, 2. Bc. Pavel Šverák, 
3. Herbert Holly, 4. Bc. Veronika Sedláková, 
5. Mgr. Denisa Černohousová;
• komisi pro hodnocení nabídek VZ „Výkon 

technického dozoru investora a koordiná-
tora BOZP na stavbě Králíky – Intenzifi -

kace ČOV“.  Členové: 1. Jana Ponocná, 
2. Mgr. Martin Hejkrlík, 3. Mgr. Miro-
slav Beran. Náhradníci: 1. Ing. Pavel Strnad, 
2. Ing. Ladislav Tóth, 3. Petr Venzara.

RM/2017/31/444: RM schvaluje objed-
návku služby Sklik u společnosti Seznam.
cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, 
IČ 26168685 za 9.680 Kč včetně DPH. 

RM/2017/31/445: RM bere na vědomí 
informaci o uzavřených darovacích smlou-
vách mezi městem Králíky a fi rmami TES-
-LAMP, s.r.o., Zástavecká 1183, 665 01 Rosi-
ce u Brna, IČ 25872044 (5.000 Kč) a PETRO 
ECOLOGY, s.r.o., Pavlovická 65/15, 779 00 
Olomouc, IČ 04344375 (2.000 Kč).

14.08.
RM/2017/32/446: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemku st. p. č. 
189 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
187 m2  k. ú. Horní Lipka za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/32/447: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
25.06.2015 mezi městem Králíky a SH ČMS 
– Sborem dobrovolných hasičů Prostřední 
Lipka, IČO 61239551, sídlem Prostřední 
Lipka 58, 561 69 Králíky, v předloženém 
znění.

RM/2017/32/448: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 2074/1 – ostatní 
plochy o výměře cca 6,4 m2  k. ú. Králíky, 
za účelem zřízení předzahrádky před objek-
tem čp. 345 v ul. Dlouhá v Králíkách spo-
lečnosti TROGAREX s. r. o., IČO 25910248, 
sídlem Dlouhá 345, 561 69 Králíky, za roční 
nájemné ve výši 640 Kč. 

RM/2017/32/449: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 422 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 80 m2 a pozemku p. p. č. 421 
– trvalého travního porostu o výměře 122 
m2  k. ú. Dolní Boříkovice, případný prodej 
realizovat až po výstavbě chodníku v obci, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/32/450: RM schvaluje dodatek 
č. 1 nájemní smlouvy č. j. 6017/2011 ze dne 
25.11.2011 na pronájem pozemků  k. ú. Hor-
ní Lipka za účelem zemědělského hospodaře-
ní mezi městem Králíky a společností ZEOS, 
s. r. o., IČO 48150754, sídlem Prostřední Lip-
ka 126, 561 69 Králíky, za nájemné ve výši 
3.889 Kč/rok + DPH, v předloženém znění.

RM/2017/32/451: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene - služebnosti spočívajícího 
v umístění, zřízení, provozování, opravách, 
údržbě, úpravě, obnově a výměně distribuční 
soustavy vedené pod názvem „Králíky, Dlou-
há p. č. 285 – Balšánek - kNN“ a smlouvu 
o právu provést stavbu, a dále právo přístu-
pu a příjezdu na pozemek p. p. č. 2074/1 
- ostatní plochu  k. ú. Králíky, v souvis-
losti s provozováním distribuční soustavy 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 



Králický zpravodaj 9/2017 - 12

Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
700 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí s uza-
vřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu v předloženém znění.

RM/2017/32/452: RM bere na vědomí 
dohodu mezi městem Králíky a Lesy ČR 
o směně lesních pozemků v rámci probíhající 
Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice 
u Králík, při které budou zároveň vyřešeny 
nároky vlastníků rekreačních chat.

RM/2017/32/453: RM schvaluje Smlou-
vu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 
2017“ mezi městem Králíky a společností 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s, v předloženém znění.

RM/2017/32/454: RM schvaluje Smlou-
vu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 
2017“ mezi městem Králíky a společností 
VAKSTAV, s.r.o, Jablonné nad Orlicí, v před-
loženém znění.

RM/2017/32/455: RM bere na vědomí in-
formaci o uzavřených darovacích smlouvách 
mezi městem Králíky a fi rmami:
- EKOLA České Libchavy, spol. s r. o., 

561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862 
(30.000 Kč)
- FENIX Protector, s. r. o., Mokrovraty 30, 

262 03 Nový Knín, IČ 02819392 (2.500 Kč)
- HELI CZECH, s. r. o., Luďka Matury 811, 

530 12 Pardubice, IČ 27490271 (10.000 Kč)
- Okrouhlický, s. r. o., Zemědělská 1131, 

Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 25255819 (15.000 Kč)
- KWEKU, s. r. o., Polepská 351, 280 02 

Kolín IV, IČ 27640477 (10.000 Kč). 
RM/2017/32/456: RM schvaluje uzavření 

SoD na stavbu: „Havarijní oprava krovu 
domu č. p. 274 na náměstí v Králíkách“ 
mezi objednatelem městem Králíky a zho-
tovitelem díla BROMACH spol. s r.o., 
IČO 27467520, Dobrovského 83, Lanškroun, 
563 01, v předloženém znění a současně 
pověřuje OVTS podáním žádosti o dotaci 
z rezervy Programu regenerace městs kých 
památkových rezervací a městských památ-
kových zón na rok 2017.

21.08.
RM/2017/33/458: RM schvaluje dodatek 

č. 1 nájemní smlouvy č. j. 1130/2007 ze dne 
05.02.2015 na pronájem pozemků  k. ú. Dol-
ní Hedeč za účelem zemědělského hos-
podaření mezi městem Králíky a společ-
ností AGROFRUCT a. s., IČO 47468181, 
sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní 
Ředice, včetně ročního nájemného ve výši 
708 Kč/rok + DPH, v předloženém znění.

RM/2017/33/459: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 3123 
– trvalého travního porostu o výměře 
cca 340 m2  k. ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku, za nájemné ve výši 0,50 Kč/
m2/rok, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 

Výpis z jednání Rady města Králíky
města Králíky.

RM/2017/33/460: RM schvaluje umís-
tění reklamního poutače na části pozemku 
p. p. č. 1211/3 – trvalého travního poros-
tu  k. ú. Dolní Boříkovice společnosti FI-
MAR ITALY s. r. o., IČO 03063771, sídlem 
Dolní Boříkovice 109, 561 69 Králíky. 
Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy. Zároveň 
RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p. p. č. 1211/3 – trvalého travního 
porostu  k. ú. Dolní Boříkovice o výměře 
cca 1 m2 za účelem umístění billboardu, 
za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok + DPH, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravi-
del pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2017/33/461: RM doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje objektu občan-
ské vybavenosti čp. 359 v ul. Valdštejnova 
v Králíkách, který je součástí pozemku st. 
p. č. 305/1, a pozemků p. p. č. 353 a st. 
p. č. 305/1 vše k. ú. Králíky za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 800.000 Kč 
s výhradou zpětné koupě po dobu 3 let 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/33/462: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 2457 
– trvalého travního porostu o výměře 1 898 
m2  k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/33/463: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 3530 
– orné půdy o výměře 878 m2  k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s bonifi -
kací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
rodinného domu do užívání a přihlášení 
stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní 
smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/33/464: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – pilíře 
elektro a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3530 
– orné půdě  k. ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši:

- pilíř elektro   9.243 Kč
- pilíř HUP 10.890 Kč
a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 

na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2017/33/465: RM schvaluje záměr 
výpůjčky pozemku st. p. č. 231 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 50 m2, jehož 
součástí je budova čp. 70 – občanská vyba-
venost  k. ú. Červený Potok, a ukládá MO 
zveřejnit záměr výpůjčky na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi.

RM/2017/33/466: RM doporučuje ZM 

schválit výjimku z Čl. 1 odst. 7 Pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví 
města Králíky u pana O. M., Králíky, a zrea-
lizovat směnu pozemků  k. ú. Dolní Boříko-
vice. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/33/467: RM doporučuje 
ZM schválit záměr směny části pozemku 
p. p. č. 3390 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Krá-
líky za část pozemku p. p. č. 3389 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 25 m2 ve vlast-
nictví pana O. M., Králíky, vše  k. ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem s tím, že hodno-
ta směňovaných pozemků je stejná. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/33/468: RM doporučuje ZM 
schválit převod pozemků st. p. č. 159 – 
zastavěnou plochu a nádvoří, zbořeniště 
o výměře 219 m2 a p. p. č. 286 – zahradu 
o výměře 295 m2  k. ú. Králíky od pana J. 
Š., Žamberk, na město Králíky za kupní cenu 
ve výši 850.000 Kč. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/33/469: RM schvaluje dodatek 
č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Oprava 
střechy, Velké náměstí č.p. 274, Králíky“ 
mezi investorem městem Králíky a zho-
tovitelem stavby BROMACH spol. s r.o., 
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, IČ 
27467520, v předloženém znění.

RM/2017/33/470: RM schvaluje dodatek 
č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Oprava 
průčelní střechy domu č.p. 275, Velké náměs-
tí, Králíky“ mezi investorem městem Králíky 
a zhotovitelem stavby BROMACH spol. 
s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, 
IČ 27467520, v předloženém znění.

RM/2017/33/471: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce na akci „Technická 
infrastruktura Na Skřivánku, Králíky 1. etapa 
– změna“ a dále navrhuje vyzvat dodavatele 
dle předloženého seznamu k předložení 
cenových nabídek.

RM/2017/33/472: RM bere na vědomí 
informaci o navržených dotacích na rok 
2017 pro tělovýchovné jednoty TJ Jiskra 
Králíky z.s., FC Jiskra 2008 z.s., a ukládá 
vedoucímu odboru OS předložit tento bod 
na jednání ZM.

RM/2017/33/473: RM schvaluje rozpis 
dotací na rok 2017 jednotlivým subjektům 
dle přílohy a ukládá vedoucímu odboru OS 
zajistit nezbytné administrativní záležitosti 
spojené s poskytnutím dotace.

RM/2017/33/474: RM bere na vědomí in-
formaci o uzavřených darovacích smlouvách 
mezi městem Králíky a fi rmami:

- Auto Kubíček, s. r. o., Zábřežská 
2898/74a, 787 01 Šumperk, IČ 25895443 
(10.000 Kč)

- INTERCOLOR, a. s., Bílá Voda 100, 
561 61 Červená Voda, IČ 45534063 (5.000 
Kč).
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Vzdělávací kurzy pod doplňkovou činností
Základní umělecké školy Králíky

Základní umělecká škola Králíky připravuje od měsíce října 2017 otevření níže uvedených kurzů:

 Kurz večerní kresby a malby
lektor Marie Karenová, ak. malířka
Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností. 

Je určen spíše pro dospělé zájemce bez rozdílu věku, studenty. 
Účastníci se během kurzu seznámí se základními výtvarnými 
technikami (uhel, rudka, pastel) jak v oblasti kresby, tak i malby 
(tempera).

Kurzovné: 150,- Kč za lekci

Doba trvání jedné lekce: 90 minut

Výuka bude probíhat v učebně výtvarného oboru ZUŠ 
Králíky každý čtvrtek od 19:00-20:30 hodin.

Výtvarné potřeby nejsou v ceně. (Účastník si donese vlastní, 
případně zajistí lektor.)

Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) dle 
počtu lekcí na základě závazné přihlášky.

Přihláška do kurzu je předem k dispozici a ke stažení 
na webových stránkách školy:

http://www.zuskraliky.cz/dokumenty/prihlaska_dc.pdf
Zájemci o tento kurz se mohou hlásit předem na tel.: 778 523 034 

nebo osobně v kanceláři školy nejpozději do středy 27. 9. 2017. 

1. lekce: čtvrtek 5. 10. 2017

Kurz taneční a pohybové výchovy 
pro předškolní děti

Cílem kurzu je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent 
a tvořivé schopnosti dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme 
špatné pohybové návyky, propracováváme technicky tělo 
k pružnosti a ohebnosti svalů a kloubů, k ovládání rovnováhy 
a vedeme děti k vnitřnímu citlivému projevu.

Kurzovné: 900,- Kč/pololetí

Délka lekce: 45 minut

Výuka bude probíhat od měsíce října 1x týdně v ranních 
hodinách v tanečním sále ZUŠ Králíky.

(V době státních svátků, prázdnin a dnů volna výuka neprobíhá.)

Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) 
na základě závazné přihlášky

Přihláška do kurzu je předem k dispozici a ke stažení 
na webových stránkách školy:

http://www.zuskraliky.cz/dokumenty/prihlaska_dc.pdf

Zájemci o tento kurz se mohou hlásit předem na tel.: 778 523 034 
nebo osobně v kanceláři školy nejpozději do středy 27. 9. 2017. 
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PODZIMNÍ AKTIVITY V MAP 
ORLICKO

Prázdniny skončily a aktivity v MAP Orlicko se opět rozbíhají. 
Je nám velkou ctí, že 20. září od 16:00 přivítáme v Ústí nad Orlicí, 
pana Martina Romana, bývalého ředitele ČEZ, donátora programu 
Čtení pomáhá, který povede veřejnou debatu na téma Efektivita 
výuky a učení. Hlavními body debaty jsou formativní hodnocení 
a efektivnější způsoby výuky v českém školství. Přijďte diskutovat 
a načerpat nové informace.

Dalšími aktivitami, které máme naplánovány v průběhu podzimu 
jsou odborné tuzemské stáže 5.-6. října a setkání na Základní škole 
praktické v České Třebové konající se 16. října. Cílem tohoto se-
tkání je blíže seznámit odbornou i širokou veřejnost se specifi ky, se 
kterými se potýkají děti a žáci v sociálně vyloučených lokalitách. 

Jednou z aktivit projektu MAP byla tzv. pilotáž. V rámci ní jsme 
se snažili podpořit projekty, které byly zaměřeny na rozvoj aktivní 
spolupráce mezi školou, rodiči, fi rmou či odpoledními kroužky pro 
děti. Ke konci srpna byly úspěšně zrealizovány: Zdravé stravování, 
Zahradní slavnost či Dětský den.  Těší nás, že jsme díky této akti-
vitě podpořili již vzniklá partnerství, ale i podnítili vznik nových 
s dlouhodobější perspektivou.

Více informací o projektu MAP Orlicko můžete nalézt na inter-
netových stránkách www.maporlicko.cz nebo na facebookovém 
profi lu MAP Orlicko. 

Váš tým MAP Orlicko

Cihelna 2017 je za námi... 
Přes nepříznivé prognózy meteorologů (které se nevyplnily!) 

proběhl jubilejní 20. ročník akce Cihelna v Králíkách na výbornou! 
Tisíce diváků se zájmem sledovaly šňůru dynamických ukázek 
přibližujících naši současnou armádu, práci Integrovaného zá-
chranného systému, Vojenských hasičských jednotek, Policie ČR 
a Vězeňské služby.

72 let od konce druhé světové války připomenula scénáristicky 
výborně zvládnutá, dobře režírovaná a historickou vojenskou 
technikou bohatě dotovaná ukázka bojů zasazená do prostoru 
střední Moravy v dubnu 1945. Na 350(!) dobově uniformovaných 
účinkujících s historickou výzbrojí a výstrojí, spolu s dokonale 
zvládnutými pyrotechnickými efekty, předvedlo dech beroucí po-
dívanou... Ten, kdo díky předpovědím počasí 20. ročník Cihelny 
vzdal, může jen litovat...

Martin Ráboň
Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.

Historické vlaky lákají turisty 
na Králicko již třetím rokem

Třetí ročník pravidelných sobotních jízd historických vlaků 
z České Třebové do Hanušovic má za sebou již osm víkendů. 
Za více jak měsíc a půl provozu vyzkoušelo tuto turistickou 
atrakci přes 1600 cestujících. Ti se svezli osobními vagony 
zvanými Rybák, taženými prvorepublikovými parními loko-
motivami, nebo motorovým vozem Krokodýl z 60. let. 

„Zájem cestujících nadále trvá, což nás samozřejmě těší. Ohlasy 
předchozích dvou ročníků byly velmi pozitivní a projevuje se to 
i v počtu cestujících v letošním roce, ve kterém využíváme nejdelší 
trasu ze všech tří ročníků. Po dokončení rekonstrukce jsme se vrátili 
až do stanice Hanušovice v sousedním Olomouckém kraji,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický a doplnil pozvánku na vojensko-historic-
kou akci Cihelna 2017, která se nedaleko Králík uskuteční v sobotu 
19. srpna. „Stejně jako v předchozích letech vyrazí na Cihelnu 
posílená souprava, která pojme zdaleka nejvíce cestujících ze všech 

letních jízd. Zároveň jsme v rámci této výjimečné akce připravili 
změnu v jízdním řádu tak, aby si mohli návštěvníci celou akci více 
vychutnat. Na zpáteční cestě proto budou posunuty odjezdy ze všech 
stanic přibližně o 90 minut oproti běžnému jízdnímu řádu,“ dodal 
hejtman Netolický.

Prozatím nejúspěšnější sobotu z pohledu obsazenosti vlaků byl 
8. červenec, kdy se parním vlakem svezlo celkem 550 cestujících. 
Zajímavostí je také 18 přepravených kočárků.
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 

a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

   den     lékař(ka)  obec adresa telefon
so 02.09.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
ne 03.09.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
so 09.09.  MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
ne 10.09.  MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
so 16.09.  MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
ne 17.09.  MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
so 23.09.  MUDr. Mareš  Žamberk Školská 834 465 613 103
ne 24.09.  MUDr. Mareš  Žamberk Školská 834 465 613 103
čt 28.09.  MUDr. Milota  Lanškroun Svobody 356 465 322 787
so 30.09.  MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
ne 01.10.  MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
so 07.10.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
ne 08.10.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): 

Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 
hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu 
lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. 
V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato 
služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným 
v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že 
v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne 
bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně 
vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice 
v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických 
odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít buď další 
pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv 
lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů.

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Sdělení městského úřadu rodičům:
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-
nu osobních údajů již nebudou 
zasílány pozvánky rodičům na ví-
tání občánků. Pokud budete mít 
zájem na přihlášení Vašeho novo-
rozence na tento slavnostní akt, 
kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, p. Jitka Maixnerová, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.

Martin Havlík - Blanka Kramarová

Vladimír Kutal - Jana Kobzová

Lukáš Jarmara - Marcela Bohunská

Pavol Horňák - Vendula Škarydová

Josef Hlavna - Kateřina Snášilová

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

 Poradenské středisko z. s. 
AUDIOHELP, 

pobočka v Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO 
NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 13. 9. 2017 (středa)
od 8:00 hod. do 12:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poraden-
ství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky 
u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a příslušenství 
ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kom-
penzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředko-
vání jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, 
ul. Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři číslo 107.
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Městský úřad Králíky zajišťuje výkon soci-
álně-právní ochrany dětí v regionu Králicka 
prostřednictvím Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, budova MěÚ Králíky na adre-
se K. Čapka 316, Králíky, telefon: 465 670 861, 
862, 863, 866, 867, mob. telefon 773276123 
v pracovní době.

Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou 
obracet děti, rodiče, osoby pečující o děti v pří-
padech konfl iktů mezi partnery; při stanovení vý-
živného; při neplacení výživného; ohledně určení 
otcovství; v případě výchovných problémů dětí; při 
podezření na týrání nebo zneužívání dětí; pode-
zření na domácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá 
dítě; v  nepříznivé sociální situaci – ztráta příjmu, 
bydlení, apod.; potřebě zprostředkovat různé 
druhy poradenství; v případě zájmu o náhradní 
rodinou péči – pěstounství, adopce; v ostatních 
záležitostech péče o dítě. V případě nejasností, 
zda Vaše situace spadá do naší působnosti, nás 
kontaktujte.

Poskytujeme sociální poradenství, spolupra-
cujeme s institucemi, které Vám mohou pomoci.

Podrobnější informace o výkonu sociálně-práv-
ní ochrany dětí naleznete na stránkách města 
Králíky – www.kraliky.eu 

TANEČNÍ 2017
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež 

na „Kurz taneční a společenské 
výchovy“ pod vedením Ivy Musilové. 
Předpokládaná délka kurzu: 11 týdnů 
(osm řádných lekcí, country lekce, 
disco lekce a věneček). Lekce budou 
probíhat převážně v sobotu v odpoledních 
hodinách. 

Cena kurzu: 800,- Kč, splatná na první 
lekci (termín bude upřesněn). Podmínkou 
k účasti je dosažení věku 14ti let, písemný 
souhlas rodičů a společenský oděv! 
Přihlášky přijímáme na emailové adrese 
strelnice@strelnice.cz  nebo telefonicky 
na č. 603 849 460.

UPOZORNĚNÍ: Klub Na Střelnici 
si vyhrazuje právo kurz neuskutečnit 
v  př ípadě nedostatečného počtu 
přihlášených, případně přesunout výuku 
do náhradních (menších) prostor a up-
ravit termíny a časy jednotlivých lekcí. 
Uzávěrka přihlášek je 8.9.2017.

Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

Poskytujeme ambulantní formu sociální služby na adrese: 
Na Křižovatce 193, v Králíkách.

SOH umožňuje hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde 
domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená 
– klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného příslušníka, 
popřípadě je dovezen automobilem PS.

Úterý a čtvrtek od 7 – 11 hod, je potřeba se na koupání do-
předu domluvit s pracovnicemi PS.

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní po-
třeby.

Kontaktní tel.: 724 894 938

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt 

toulavých psů na území města. V současné 
době jsou v objektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení psi, které je možno 
si přisvojit. S nalezenými psy je možno se se-
známit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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MC EMMA – ZÁŘÍ 2017

Aktivity pro maminky s dětmi

út. 5.9. od 10:00 Říkadla s babi Maru

út.12.9. od 10:00 Tvoření s dětmi

út.19.9. od 10:00 Hýbanky s Hankou
út. 26.9. od 09:00 Pečeme s dětmi

každý 
čtvrtek od 09:00 Cvičení s dětmi / volná herna

pá. 15.9. od 16:00 Hýbanky (od 4 let)

V úterý se otevírá od 09:00 a program začíná od 10:00. 
Ve čtvrtek je otevřeno od 09:00.

Aktivity pro dospělé

každý 
čtvrtek Od 18:00 Jóga

mcemma@seznam.cz, www.mcemma.cz, facebook

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
 Milí rodiče, letní prázdniny jsou za námi a my se na vás 

a vaše děti těšíme zase od září v centru MC EMMA.
Rádi bychom vás seznámili s plánovanými aktivitami na měsíc 

září. Každé úterý se můžete těšit na program pro děti - říkadla 
s babi Maru, tvoření pro nejmenší, Hýbánky s Hankou a také si 
něco dobrého s dětmi upečeme.

Během září budeme čtvrteční dopoledne trávit v centru, kde si 
dětmi budeme hrát, zpívat a cvičit. Centrum bude otevřené od 9:00. 
A už od října se můžete těšit na klasické cvičení s dětmi s novou 
certifi kovanou lektorkou Aničkou Kárníkovou. Bližší informace 

Neperte se s cizími jazyky!! 
I letos pro Vás otevíráme jazykové kurzy:
• Němčina pro začátečníky 
• Němčina pro mírně pokročilé 
• Německá konverzace pro pokročilé
• Angličtina pro začátečníky 
• Angličtina pro mírně pokročilé
• Anglická konverzace pro pokročilé 

Organizace kurzů: 
- začátek: říjen 2017
- 25 lekcí po 90 min, 1x týdně (v podvečerních 

hodinách)
- ukončení: počátek května 2018
- maximálně 8 účastníků v kurzu

Moderní výuka, vybavená učebna 
(počítač, ozvučení, dataprojektor) 

Bližší informace a přihlášky (do 30. 9. 2017):
Mgr. Dušan Krabec, Jana Švermy 700, Králíky

Tel. 604 551 454, mail: d.krabec@orlicko.cz 

o cvičení se dozvíte na konci září na našem FB.
Také budou pokračovat Hýbánky pro děti od 4 let s Verčou 

Jasanskou, v září to bude v pátek 15.9. v 16. hodin. Více informací 
najdete na našem plakátu.

Z aktivit pro dospělé bude pokračovat jóga. Cvičení bude opět 
probíhat ve čtvrtek od 18 hodin a začínáme již 7.9.2017.

V říjnu nás také čeká tradiční Burza dětských věcí, která pro-
běhne v termínu 18. - 21.10.2017. Bližší informace zveřejníme 
v příštím vydání zpravodaje.  

Přejeme pohodový vstup do nového školního roku a krásný 
podzim.

Kolektiv MC Emma

KAŽDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod.

v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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září 2017
úterý 5. v 17:00 hod – HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
– (animovaná komedie ČR)

Legendární hrdinové, které 
dobře znáte, přicházejí v animo-
vané komedii pro celou rodinu. 
Filmový příběh Hurvínek a kou-
zelné muzeum nabízí úplně nové 
dobrodružství. Pan Spejbl pra-
cuje jako hlídač Muzea loutek, 
kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlou-
chá a podaří se mu proniknout 
do uzavřených prostor muzea, 
kde objeví svět, skrytý před zraky 
návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzel-
ného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší 
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, 
odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil nejen taťuldu, ale 
i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.

režie: Martin Kotík / vstupné 110,- / přístupný  / české znění / 85 min

úterý 5. ve 20:00 hod –LOGANOVI PARŤÁCI – (komedie USA)
Bratři Loganovi žijí v úplném zapadákově, nemají peníze, nemají 

práci a na krku mají rodinnou tradici smolařů a looserů, která na jejich 
jméně sedí už téměř sto let. Jméno Logan je v tomhle kraji synonymem 
pro prohru. Říká se, že bratři Loganovi jsou idioti. Jimmy Logan se 

rozhodne otočit konečně kolo štěstí a ukrást 14 milionů dolarů během 
největšího a nejslavnějšího automobilového závodu v Americe. To je 
slušná suma peněz, a proto potřebuje do party svého bráchu s jednou 
rukou, musí dostat z vězení místního odborníka na loupeže všeho 
druhu, odborníka na počítače a všechny ty internety a další pomocníky. 
Vypadá to jako naprosto šílený nápad, ale výhodou natvrdlých lupičů 
je, že si všichni myslí, že jsou... natvrdlí.

režie: Steven Soderbergh / vstupné 110,- / přístupný od 12 let  / 
titulky / 115 min

čtvrtek 7. ve 20:00 hod – TULIPÁNOVÁ HOREČKA – (roman-
tické drama Velká Británie)

V 17. století Amster-
dam a celou zemi zachvá-
tila „tulipánová horečka“. 
Jediná cibulka exotické 
květiny měla hodnotu dese-
tinásobku průměrné mzdy 
a svému majiteli mohla 
přinést nesmírný maje-
tek. Přesto je pro bohatého 
obchodníka Cornelia San-
dvoorta (Christoph Waltz) 
největším štěstím svatba 
s mladičkou Sophií (Alicia 
Vikander). Cornelis si ob-

jedná její portrét u nadějného malíře (Dane DeHaan). Sympatický 
a talentovaný mladík Sofi i okouzlí, a protože on její sympatie 
opětuje, zrodí se vášnivá, ale zakázaná láska. Aby svůj vztah uta-
jili, milenci se víc a víc zamotávají do spleti podvodů a lží. Jejich 
nadějí na společnou budoucnost je vzácná tulipánová cibulka, díky 
které by získali mnoho peněz.

režie: Justin Chadwick / vstupné 110,- / přístupný od 15 let / 
titulky / 105 min

pátek 8. ve 20:00 hod – PO STRNIŠTI BOS – (komedie/dra-
ma ČR)

Osmiletý Eda je vytoužené, 
opatrovávané dítě, které ro-
diče střeží víc, než je zdrávo, 
protože o jedno dítě už přišli. 
A tak je Eda náhradník. Edu 
Součka, jeho maminku a tatín-
ka už známe; o pár let později, 
než se odehrává příběh fi lmu 
Po strništi bos, sledujeme jejich 
poválečný život na pražském 
předměstí ve snímku Obecná 
škola. Nový film uzavírá te-
matickou tetralogii tvorby Jana 
a Zdeňka Svěrákových, do níž 
patří i snímky Kolja a Vratné 
lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných 
událostí 20. století. - Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je Edova  
rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. 
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává 
jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému 
prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuz-
nými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou 
nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, 
jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta 
k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, 
která vyplouvají na povrch. 

režie: Jan Svěrák / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
100 min

úterý 12. v 17:00 hod – VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 – 
(animovaná komedie USA)

Nové dobrodružství zrza-
vých hrdinů! Veverčák Bručoun 
musí se svými přáteli zabránit 
starostovi Oakton City zbourat 
jejich domov kvůli plánované 
výstavbě pochybného zábavního 
parku.

režie: Cal Brunker / vstupné 
100,- / přístupný  / české znění 
/ 90 min
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úterý 12. ve 20:00 hod – TO – (horor/thriller USA)
Každých sedmadvacet let se 

ve městě Derry probouzí zlo, 
beroucí na sebe podobu toho, 
čeho se nejvíce bojíte. Důvod je 
jediný: strach ochutí vaše maso 
a „To“ může začít hodovat. Ale 
pozor! Živí se hlavně dětmi, 
protože jejich strach je mnohem 
jednodušší než u dospělých. 
Tak to chodí odpradávna, jenže 
v roce 1958, zrovna v době, 
kdy má klaun Pennywise žně, 
se spojí parta dětí a „To“ pora-
zí. Myslí si, že ho zabily, ale... 
v roce 1985 je jisté, že „To“ žije 

a střádá strašlivou pomstu. Sedm členů tehdejší dětské party musí 
opět čelit hrůzám mládí, na které časem raději zapomněli. Stephen 
King na plátně!

režie: Andres Muschietti  / vstupné 110,- / přístupný od 15 let  / 
titulky / 130 min

středa 13. ve 20:00 hod – ČERVENÁ – (dokumentární ČR)
Celovečerní dokumentární fi lm Olgy Sommerové o světově 

proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, 

jejíž osobní malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 
20. století.

režie: Olga Sommerová / vstupné 80,- / přístupný / české znění  
/ 80 min

pátek 15. ve 20:00 hod – TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ   
– (akční sci-fi  thriller USA) [3D]

Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, 
matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do Los 
Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor, typ T-1000, aby 
zlikvidoval už narozeného Johna Connora. Dospělý Connor v roce 
2029 na svoji ochranu posílá do minulosti druhého terminátora 
T-800. Oba stroje nezávisle na sobě pátrají po malém Johnovi. 
Chlapec zjišťuje, že T-800 je naprogramován na jeho ochranu 

a s jeho pomocí osvobodí svou 
matku z psychiatrického ústavu, 
kde je léčena z údajné schizo-
frenie. T-800 oběma vysvětluje, 
co přinese budoucnost. Tu je 
však možné změnit... a při tom 
všem hrdiny stíhá nemilosrdný 
a zřejmě nezničitelný T-1000. – 
Arnold Schwarzenegger se vrací 
na plátna kin ve své nejikonič-
tější roli Terminátora v digitálně 
remasterované 3D verzi fi lmu. 
Na předělávce klasiky akčního 
sci-fi  žánru pracoval samotný 
režisér snímku James Cameron, 
aby vytvořil kvalitní 3D konver-
zi za využití nejmodernější tech-

nologie. „V roce 2016 jsme si připomněli 25. výročí od premiéry 
Dne zúčtování, a to je ideální čas přivést druhého Terminátora zpět 
na plátna kin ve 3D,“ nechal se slyšet Cameron. Režisér Avatara 
a Titanicu o konverzi Terminátora 2 do třetího rozměru mluvil už 
v roce 2012 při příležitosti úspěšného uvedení jeho Titanicu do kin 
ve 3D. „Pokud jste druhého Terminátora nikdy neviděli, tak tohle 
bude verze, kterou byste měli vidět jako první a zapamatovat si ji,“ 
láká Cameron.

režie: James Cameron / vstupné 140,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 130 min

úterý 19. v 17:00 hod – HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZE-
UM   – (animovaná komedie ČR) [3D]

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované 
komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné 
muzeum nabízí úplně nové dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako 
hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase 

jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených pro-
stor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě 
v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč 
k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, 
při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro 
přátelství, aby zachránil nejen taťuldu, ale i kouzelné muzeum a celé 
město z nadvlády zločinného Pána loutek.

režie: Martin Kotík / vstupné 130,- / přístupný  / české znění / 
85 min

úterý 19. ve 20:00 hod – KTERÝ JE TEN PRAVÝ? – (komedie 
USA)

Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se 
zpátky do města, kde se narodila a vyrostla. Zpátky ke kořenům! 
Doma si chce utřídit myšlenky a zkusit to znovu od začátku. Vždyť 
život začíná až po čtyřicítce, říká se. Nemůže existovat lepší start 
než narozeninová party s kamarádkami! „Na svoje narozeniny to 

vždycky přeženu, utrhnu se ze řetězu…  a pak zpátky do normálu,“ 
těší se Alice. S návratem do normálu to ale nebude vůbec žhavé a její 
život nabere zcela nečekaný směr. Na oslavě potkává tři mladíky, 
s jedním z nich stráví noc a všem pak nabídne, že u ní mohou chvíli 
bydlet. Najednou má v domě o dost větší rodinu a také nebezpeč-
ně se rozvíjející romantický vztah, snad dokonce lásku. A pak se 
ve dveřích objeví bývalý manžel s kufrem v ruce!

režie: Dean Cundey / vstupné 110,- / přístupný / titulky / 100 min
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čtvrtek 21. ve 20:00 hod –  DOBRÝ ČASY – (kriminální drama 
USA)

Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní loupeži ocitá 
ve vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli jeho vysvobození 

vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Během jediné 
šílené noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na bratrovu 
kauci a vlastně tím zachránil i sám sebe, protože si postupně začíná 
uvědomovat, že jejich životy se totálně změnily k tomu nejhoršímu.

režie: Ben Safdie / vstupné 100,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 100 min

pátek 22. ve 20:00 hod – KINGSMAN: ZLATÝ KRUH – (akční 
dobrodružná komedie USA)

Svět Kingsmanů se poprvé 
představil ve fi lmu Kingsman: 
Tajná služba jako nezávislá, 
mezinárodní, špionážní agentura 
pracující v hlubokém utajení, 
jejímž cílem je bezpečný svět. 
V dalším pokračování Kingsman: 
Zlatý kruh čelí naši hrdinové no-
vým výzvám. Centrála Kingsma-
nů je zničena a celý svět se stává 
rukojmím. Kingsmany čekají 
nové úkoly i překážky. Spojí se se 
spřátelenou americkou špionážní 
organizací Statesman. Obě dvě 
agentury musí společnými silami 

porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět.
režie: Matthew Vaughn / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / 

titulky / 100 min

úterý 26. v 17:00 hod – LEGO NINJAGO FILM  3D – (akční 
animovaná komedie USA)

Ve fi lmovém dobrodružství ze 
světa Ninjago se mladý Lloyd, 
známý také jako Zelený Nindža, 
společně se svými přáteli, taj-
nými bojovníky a držiteli titulu 
LEGO Master Builder, zapojí 
do bitvy o Ninjago City. Pod 
vedením vtipem sršícího učitele 
kung fu Mistra Wu musí porazit 
zlého válečníka Garmadona, 
nejhoršího padoucha všech dob, 
který je shodou okolností také 
Lloydovým otcem.

režie: Charlie Bean / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
95 min

úterý 26. ve 20:00 hod – NERODIČ – (dokumentární ČR)
Intimní sonda do partnerství a rodičovství dneška. Skrze svůj životní 

příběh a příběhy svých známých refl ektuje Jana Počtová rozdílné formy 
rodičovství, vliv společnosti, zvyk-
lostí a norem na rozhodnutí stát 
se rodičem. Výchova dětí už totiž 
není jen záležitostí dvou rozdílných 
pohlaví nebo pouze dvou lidí.

režie: Jana Počtová / vstupné 
100,- / přístupný / české znění / 
90 min

čtvrtek 28. ve 20:00 hod – BLACK SABBATH: THE END OF 
THE END – (koncert Velká Británie)

Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila se svými 
fanoušky dvěma monstrózními 
koncerty ve svém domovském 
Birminghamu. Vznikl z nich kon-
certní snímek s lakonickým ná-
zvem The End of The End a jako 
každé ‚sbohem‘ je doslova nabitý 
emocemi. Během vystoupeních 
završujících téměř 50letou éru 
vynálezců heavy metalu zazněly 
nejslavnější hity jako Iron Man, 
Paranoid nebo protiválečná War 
Pigs v podání původního složení 
kapely včetně Ozzyho Osbourna, 
kytaristy Tonyho Iommiho a ba-
sáka Terrence „Geezera“ Butlera. Heavymetaloví klasici odehráli 
během půl století dlouhé kariéry na 800 koncertů, které vidělo 
víc než milion fanoušků po celém světě. Skladby, které zazněly 
na derniérovém pódiu ve fi lmu doplní exkluzivní zákulisní záběry 
a osobní rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na desetiletí společ-
ného působení. Kamera navštíví také nahrávací studio, v němž si 
rockeři střihnou staré skladby, které nikdy nezazněly před živým 
publikem.

režie: Dick Carruthers / vstupné 200,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 120 min

pátek 29. ve 20:00 hod – ZAHRADNICTVÍ : DEZERTÉR – 
(drama ČR)

Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných fi lmů 
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého 
století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví 
o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafi sty, rodině majitele 
kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 

let života postav, které musely 
v těchto pohnutých časech prožít 
nejlepší léta svých životů. – 
Druhá kapitola rodinné kroniky 
Zahradnictví se odehrává na po-
zadí převratných událostí v letech 
1947-1953. Hlavní postavou je 
majitel noblesního kadeřnického 
salonu Valentino v centru Prahy 
Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho 
rodina, kterou zde zaměstnává. 
Podnik je smyslem a naplněním 
jeho života, po všech válečných 

útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou 
(Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) 
a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přežily válku a ně-
meckou okupaci a staraly se o malé děti svých manželů, kteří byli 
zatčeni za protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím 
realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistic-
kém puči. Ottova fi rma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé 
v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj 
i pro jeho rodinu fatální...

režie: Jan Hřebejk / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 115 min

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou sobotu na místním 
hřbitově od 8:50 do 9:05 hod. Tel. 605 946 468.
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Klub Na Střelnici Králíky
září 2017

sobota 9. 9.     DIVADLO POD STROMY     zač. ve 14:00 hod
Šestý ročník rodinného divadelního festivalu se koná v parku u 

Střelnice (v případě nepříznivého počasí na Střelnici).
Program:

14:00 – CO CHCE JEPICE – Damúza Praha
15:00 – FRIDOLÍN SE HLEDÁ – Pohadlo Praha
16:00 – PLECHOVÉ POHÁDKY – Kordula Liberec
17:00 – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – Divadlo 

Koráb Brno 
Doprovodný program  – hry a soutěže, vstup zdarma,  občerstvení 

zajištěno.

čtvrtek 14.9.    SEVERNÍ KOREA     zač. ve 19:00 hod
O Severní Koreji může realisticky vyprávět pouze ten, kdo 

tam skutečně byl… Jedním z mála českých cestovatelů, kteří se 
v posledních letech do této země dostali, byl Mgr. Ing. Milan 
Bureš, rodák z Ústí nad Orlicí. V devadesátiminutové přednášce 
Vám přiblíží život tohoto diktátorského režimu tak, jak mu byl 
prezentován a jak mu bylo povoleno fotografovat. Po přednášce 
bude samozřejmě prostor pro dotazy z řad diváků. Přednáška se 
koná v sále Evropského domu, vstupné 50,- Kč.

sobota 16.9.        SVĚTÁCI       zač. v 19:30 hod
Známá fi lmová komedie režiséra Zdeňka Podskalského z roku 

1969 si našla cestu na divadelní prkna profesionální i ochotnická. 
Svoji verzi příběhu tří venkovských fasádníků, kteří touží prožít 
alespoň jednu noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci, zahrají 
na jevišti Střelnice divadelní soubor Kolár z Letohradu v režii 
Ladislava Novotného. Vstupné 70,- Kč.

sobota 23.9.    JA-SI DANCE PROJECT     zač. v 19:30 hod
Šimon Kubáň je bývalým žákem tanečního oddělení ZUŠ Krá-

líky a v současné době se tanci věnuje profesionálně. S taneční 
i životní partnerkou Jaroslavou Janečkovou představí v Králíkách 
originální program sestavený jen pro tuto příležitost. Hosty progra-
mu jsou Marika Tobišková a TO ZUŠ Králíky. Vstupné 100,- Kč, 
předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, 
tel.: 732 202 193.

Šimon Kubáň - Po absolutoriu konzervatoře Taneční Centrum 
Praha se stal v letech 2010 – 2012 členem Baletu Jihočeského 
Divadla, kde tančil v choreografi ích Jiřího Kyliána, Václava Ku-
neše, Mária Radačovského a ztvárnil titulní roli v baletu Romea 
a Julie od Attily Egerháziho. V letech 2012 – 2014 byl sólistou 
Pražského Komorního Baletu, kde mj. vytvořil pro soubor dvě 
choreografi e (FLOW, 2nd Chapter). Působil také jako hostující 

tanečník ve Státní Opeře Praha (2009), Národním Divadle Praha 
(od 2011) a Baletu divadla F.X.Šaldy v Liberci (2013). Od roku 
2014 působí na volné noze.                                                                                                                

Jako interpret se představil v nezávislém projektu “The System“ 
v Litvě; se souborem Vortice Dance Company se zúčastnil turné 
v Brazílii v choreografi i “Your Majesties“, se stejným souborem 
nastudoval představení “Fátima“, které mělo turné po Portugalsku; 
tančí a je asistentem choreografi e Jana Kodeta v inscenaci Romeo 
a Julie v rámci Shakespearovských slavností; tančí v představení 
“Barouf“ v choreografi i Jean-Charlese Gila ve Francii; se sou-
borem Burki&Com se zúčastnil festivalu PAMS v Jižní Koreji; 
tančil na udělování cen Thalie 2016; dále účinkoval v seriálech 
Brittania a Genius. 

Vytvořil choreografi i “No Man’s Land“ pro Balet Praha Junior; 
pro Bohemia Balet vytvořil choreografi i “Oslabené zesílení“; 
choreografi e Opus 10 byla oceněna Special Prize na festivalu Lila 
Lopéz v Mexiku;  s choreografi í Opus 13 se představil na festiva-
lech ve Slovinsku a Rakousku; pro festival Zlatá Praha vytvořil 
choreografi e “Docs ‘n‘ Pics“ a “Backwards“; s Jaroslavou Janeč-
kovou vytvořil choreografi i “Tous les jours“, která měla premiéru 
na festivalu Siraex. Také se aktivně věnuje pedagogické činnosti, 
jako lektor současného tance vedl pravidelné lekce ve studiu Con-
temporary v Praze; vedl workshopy pro mnoho tanečních skupin 
a studií v ČR; byl porotcem na Mezinárodním festivalu pro mládež; 
vyučoval pro soubor DaLina v Izraeli; nastudoval choreografi i 
“Přesně včas“ (O.Vinklát, Š.Pechar) pro Balet Jihočeského divadla; 
byl lektorem a mentorem na SummerLab; vyučuje na International 
Contemporary Dance Workshop v Praze; vedl workshop na festivalu 
M1 Contact v Singapuru.

Jaroslava Janečková – V r. 2011 ukončila studium maturitou 
a absolutoriem na Taneční konzervatoři hl.m.Prahy. Po absolutoriu 
se stala členem Bohemia baletu, kde tančila v mnoha choreografi ích. 
Od roku 2012 do roku 2015 byla členkou Pražského komorního 
baletu, kde tančila například v Nevyřčeném tichu (T. Rychetský), 
Hádej kolik je hvězd, Mono No Aware (H. Turečková), The Condi-
tion of Disappearance (Ji Eun Lee), Flow, 2nd Chapter (Š. Kubáň), 
Beat (U. Ivgi, J. Greben) a repertoár Pavla Šmoka. V rámci turné 
po Mexiku byla oceněna Special prize v choreografi i Opus 10 Ši-
mona Kubáně. Dále spolupracovala na různých projektech, např. 
Černé mraky nepláčou (J.Pokorný), Bohemia balet v choreografi i 
Fade in this (Š. Kubáň). Od září roku 2015 působí jako nezávislá 
tanečnice. Byla součástí projektů Pukání (M. Jandová), festival 
Zlatá Praha Docs&Pics (Š. Kubáň), Here we live and now, v cho-
reografi ích Seeking Still od tanečníka NDT1 (J. Wang), Seytan Tüyü 
(R. Özpinar). Je asistentkou choreografa Šimona Kubáně. Nyní 
úzce spolupracuje se souborem Dekkadancers a působí na taneční 
scéně v ČR i v zahraničí.

Králický Lískovec (11. ročník) 
Závod je zařazen do: ISCAREX CUP 2017 a ISCAREX pohár mládeže 2017

Termín a místo konání: 16.9.2017, vrch Lískovec a okolí 
(Králíky, Pardubický kraj)

Místo startu: Chata Amálka 
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, z.s.
Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, z.s., 

(ředitel závodu: Beřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, telefon: 
737 754 286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz)

Přihlášky: při prezentaci (při prezentaci nutno předat vyplněné 
a podepsané prohlášení)

Prezentace dětských kategorií: 08:30 hod. – 09:30 hod. 
Prezentace do hlavního závodu a na 5 km: max. 60 min. před 

startem hlavního závodu (u dět.kategorií a dorostu přednostní 
registrace). Prezentace u chaty Amálka, nutno dojít z parkování 
pěšky – cca 600 metrů (zelená značená turistická trasa z Králík 
podél aleje směrem na klášter), adresa – Chata Amálka, č.p. 369, 
561 69 Králíky, GPS souřadnice: 50°4‘28.955“N, 16°46‘31.597“E

Startovné: předžáci/předžákyně (2010 a mladší) zdarma; žactvo 
+ dorost = Kč 30,--; juniorské kategorie + dospělí = Kč 70,-- 

Start: čas prvního startu: 10:00 hod., čas hlavního závodu: 11:30 
hod.

Tratě: délka hlavního závodu: 8 km, další tratě: 200 m, 600 m, 
1,2 km, 3 km, 5 km                                                     

Popis terénu tratě: krátké tratě do 2 km, mírný terén okraj města; 
ostatní tratě v lesním terénu vrchu Lískovec. Mapa trasy závodu 
bude zveřejněna v místě startu.

Parkování osobních automobilů dle pokynů pořadatele. Par-
kování osobních automobilů podél aleje – od zákazové značky 
ke kapličce (odbočka). Závodníci, pořadatelé, diváci se závodu 
účastní na vlastní nebezpečí. 

Pozor, v okolí tratí je průběžná těžba dřeva. Závod je otevřen 
všem účastníkům (registrovaní, neregistrovaní)

Propozice závodu naleznete na www.iscarex.cz (sekce sport > 
temínovka)
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Králický triatlon 
Dne 12.8.2017 proběhl další ročník tohoto sportovního závodu, 

který je složen ze tří disciplín. Konkrétně se jedná o plavání, jízdu 
na kole, běh. V letošním roce jsme museli reagovat na aktuální situa-
ci týkající se rekonstrukce králického rybníka. Protože jsme nechtěli 
sportovní nadšence ochudit o měření sportovních sil, rozhodli jsme 
se uspořádat duatlon, který má složení disciplín běh – kolo – běh. 
Závod se koná za plného silničního provozu a je velmi náročný 
na zajištění organizace. Velké pochopení jsme nalezli u Policie ČR, 
ať už to je dopravní inspektrát Ústí nad Orlicí, tak zejména místní 

Králický duatlon - Výsledková listina
Absolutní pořadí:

pořadí start.
číslo příjmení, jméno družstvo (nebo bydliště) ročník kat. výsledný čas

1 26 Fabián Jakub Dynafi t Skialp Dolní Morava 1991 A 1:01:53.0
2 25 Fabián Tomáš Cykloteam Kolárna, Olomouc 1996 A 1:01:57.0
3 23 Kapidlo Jiří CK Slovan Moravská Třebová 1972 B 1:03:27.0

Pořadí v kategoriích:
Junioři (1999 - 2001)

1 17 Strnad Adam 3D Fitness Race Taeam 2000 MJ 1:11:14.0

Muži A (1978 - 1998)
1 26 Fabián Jakub Dynafi t Skialp Dolní Morava 1991 A 1:01:53.0
2 25 Fabián Tomáš Cykloteam Kolárna, Olomouc 1996 A 1:01:57.0
3 31 Hübl Radek RUN Sport Team 1988 A 1:04:25.0
4 37 Řehák Tomáš Lukostřelba Jablonné nad Orlicí 1979 A 1:05:11.0
5 35 Moravec Martin Vencl tým Ústí nad Orlicí 1984 A 1:05:40.0
6 1 Wiedermann Ondřej 3D Fitness Race Taeam 1988 A 1:06:07.0
7 30 Šebek Michal FORT SMC UO 1984 A 1:07:06.0
8 38 Koblížek Miroslav KOB Ústí nad Orlicí 1992 A 1:07:24.0
9 6 Doleček Roman Líšnice 1979 A 1:09:48.0

10 34 Živný Marek 3D Fitness Race Taeam 1991 A 1:10:43.0
11 29 Štěpánek Radek Heřmanice - RSFK 1998 A 1:11:40.0
12 36 Mencák Jiří Statek Za kopcem 1984 A 1:12:13.0
13 5 Kysilko Filip Šanov 1985 A 1:13:11.0
14 14 Černohous Pavel Jablonská běžecká liga - Standa tým 1979 A 1:17:29.0
15 39 Zatloukal Roman Králíky 1992 A 1:19:41.0
16 19 Vencl Jiří Activity Lanškroun 1998 A 1:27:23.0

Muži B (1968 - 1977)
1 23 Kapidlo Jiří CK Slovan Moravská Třebová 1972 B 1:03:27.0
2 24 Lipenský Martin FORT SMC UO 1969 B 1:05:47.0
3 16 Strnad Tomáš 3D Fitness Race Taeam 1969 B 1:08:27.0
4 40 Koreček Richard Nepasický Cyklotým 1976 B 1:09:57.0
5 13 Mikyska Michal SKITRI Jablonné nad Orlicí 1974 B 1:12:21.0
6 32 Kubeš David Activity Lanškroun 1975 B 1:13:05.0
7 27 Cahel Daniel Farma Heřmanice 1976 B 1:20:12.0
8 21 Hovorka Tomáš FORT SMC 1976 B 1:20:36.0

Muži C (1958 - 1967)
1 7 Štěpař Petr Čerti Kunčina 1964 C 1:06:35.0
2 11 Krejčí Jaromír SKI Pastviny 1966 C 1:07:12.0
3 4 Scheuer Jan Activity Lanškroun 1966 C 1:07:31.0
4 15 Suchodol Josef 3D Fitness Race Taeam 1967 C 1:08:08.0
5 9 Sedláček Roman Activity Lanškroun 1964 C 1:08:57.0
6 22 Fáber Viliam 3D Fitness Race Taeam 1962 C 1:13:08.0
7 20 Samek Pavel FORT SMC 1958 C 1:13:26.0

Muži D (1957 a starší)
1 2 Ráb Pavel Česká Třebová 1952 D 1:12:37.0
2 10 Krátký František Králíky 1943 D 1:13:38.0
3 42 Fajt Jan FOTR SMC 1951 D 1:19:14.0
4 12 Šebek Jindřich FORT SMC 1956 D 1:26:08.0
5 3 Kališ Jaroslav Praha 1954 D 1:31:50.0
6 18 Krňávek Vojtěch AZAS Dolní Čermná 1954 D 1:33:45.0

Juniorky (1999 - 2001)
1 33 Wawrzyczková Hana Šanov 1999 ŽJ 1:28:55.0

Ženy A (1978 - 1998)
1 8 Štěpařová Ivana Moravská Třebová 1988 ŽA 1:20:13.0

Ženy B (1977 a starší)
1 41 Ottová Lenka OTTLENS 1970 ŽB 1:20:54.0
2 28 Svobodová Martina Heřmanice - RSFK 1975 ŽB 1:21:22.0

oddělení Králíky, kde nám vyšli maximálně vstříc v průběhu celé 
akce. Druhým naším dlouhodobým partnerem je Město Králíky, 
bez této záštity (využití zařízení města, dotace na akci atd.) bychom 
tento závod nemohli v takovém rozsahu pořádat. Děkujeme všem, 
kteří nám poskytli buď materiální nebo fi nanční pomoc. Velký dík 
patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění závodu (po-
řadatelská služba, zpracování výsledků, zdravotní zajištění, hasiči 
atd.), bez Vaší pomoci bychom nemohli závod uskutečnit.

Za lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky 
Mgr. Jiří Souček, ředitel závodu
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