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Před dvaatřiceti lety byl ve Slatiňanech a okolí natočen 
televizní seriál, který se tematicky zabývá chovem a šlechtěním 
koní. Pro filmaře byl zdejší hřebčín označen za fiktivní statek 
Dobrá voda, podle něhož dostal seriál název. Má sedm samostat-
ných pokračování a byl obsazen hlavně pražskými herci, patří-
cími v té době k elitě mezi divadelníky. Proto byl velký zájem 
o jeho premiéru, jejíž první díl začala Československá televize 
vysílat 2. ledna 1983, další pak po týdnech. Od té doby se dočkal 
několika repríz, naposledy letos v letních měsících od 13. červen-
ce do 24. srpna.

Klisnička Artemis, seriálová Jasná, byla angažována do hlav-
ní role, na níž se snažil Libor, syn vedoucího chovu ing. Hovory, 
docílit na dostihovém závodišti Velké pardubické přední umístě-
ní, které se vždy očekává od profesionálního žokeje. Pro náročné 
skokové překážky musela mít Jasná svého dubla kvůli pojistce 
a tím byl Patrik.

Totéž platí i pro jezdce z řad herců, kteří se nechali zastupo-
vati zaměstnanci hřebčína nebo členy jezdeckého oddílu.

Úspěch jezdců tohoto statku byl žádoucí, neboť jeho ředitel, 
v osobě Čestmíra Řandy, potřeboval silný argument proti nadří-
zeným orgánům na ministerstvu, požadující zrušení chovu koní 
v Dobré vodě za účelem ustájení skotu k zajištění výživy obyva-
telstva masem.

V seriálu jsme viděli role i pro další koně např. Odetu (ta 
měla skutečně jiný osud), Lukuse, Olivera a další.

Scénář seriálu Dobrá voda napsal dramatik Jiří Hubač (1929–
2011) a pro televizní pořad to byl jeho debut. Na obrazovku jej 
převedl režisér František Filip s hlavním kameramanem Františ-
kem Uldrichem (1936–2013).

pokračování na stranách 4 a 5

VIP hosté na fotovernisáži ve Švýcárně 119. Laskavý večer
SPISOVATEL, KTERÝ LASKAVÉ VEČERY ZAHÁJIL 
A ŠPIČKOVÝ VIOLONCELLISTA
Po prázdninách se opět rozjede seriál Laskavých večerů ve čtvr-
tek 18. září v 19 hodin. Hostem bude pardubický spisovatel Lu-
bomír Macháček. Právě on vystoupil v tom úplně prvním pořadu. 
Bylo to ještě v kavárně na křižovatce a psal se datum 4. 3. 2003. 
Tenkrát byl Lubomír Macháček ještě rodinný psycholog, dnes už 
je důchodce, ale o to více času má na literaturu. Přečte nám dvě 
své povídky a jistě rád odpoví i na případné otázky.
Velkým zážitkem bezesporu bude vystoupení Jana Zemena, špič-
kového mladého hráče na violoncello. Jan Zemen přijede do Sla-
tiňan po čtvrté, ale i u něj se mnoho změnilo. Poprvé vystupoval 
jako student konzervatoře 16. 9. 2004 také ještě v kavárně. Na dal-
ší vystoupení 18. 12. 2007 přijel již jako student pražské AMU 
a do třetice navštívil Slatiňany 22. 12. 2009. Od té doby stihl nejen 
dokončit AMU, ale absolvoval i Hochshule fur musik v Lucernu. 
Vystupuje se soubory Barocco sempre giovane, Prague cello quar-
tet a Kaliope trio Prague. A také občas vystoupí sólově.
Všichni ctitelé kvalitní literatury a hudby jsou srdečně zváni. 
Vstupenky za 50 korun si můžete zajistit v předprodeji v městské 
knihovně anebo před začátkem pořadu ve Společenském domě, 
ovšem pouze v případě, že ještě budou. Pořadatelé vám pak budou 
vděčni, když přijdete o pár minut dříve. z.j.

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 27. 9. 2014 v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Místní výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotů

Součástí výstavy bude soutěž o pohár starosty
města Slatiňany pro členy místní organizace.

Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin, sadby 
a okrasných keřů ze zahradnictví Dubany,

dále bude uskutečněna výstava jiřin a prodej keramiky,
prodej sušeného ovoce a oříšků.

Ve 11 hodin a v 14 hodin bude provedena ukázka
„Králičího hopu“

(tj. skákání králíků přes překážky)

Výstava bude otevřena
v sobotu 27. září 2014 od 7 do 16 hodin

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!

Srdečně zvou pořadatelé!

Obr. č. 7

GRANTY 2014 – II. kolo
Rada města Slatiňany vyhlásila II. kolo rozdělování finančních 
příspěvků-grantů z rozpočtu města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě.
Žádosti je možné podávat od 7. 7. 2014 do 8. 9. 2014.
Bližší informace na tel.: 469 660 244, e-mail: v.rasin@slatinany.cz, 
nebo na adrese www.slatinany.cz.
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Rada města Slatiňany

MĚSTO SLATIŇANY – PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2014

Rada města Slatiňany projednala na své 100. schůzi:
1.  Strojírna Potůček, s.r.o., Slatiňany – žádost o prodloužení termí-

nu dodávky, prominutí sankcí dodávky dopravního hasičského 
automobilu.

2.  12. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014.

Díky usilovné snaze a práci vedení radnice a zaměstnanců Městského úřadu Slatiňany získalo Město Slatiňany v letošním roce za do-
držení stanovených podmínek následující dotace.
Jejich dosažením se zlepší některé služby pro občany města, dojde nebo již došlo k úpravě památek a veřejných prostranství, zlepšení 
činnosti pečovatelské služby apod.
Doložit veškeré podklady pro poskytnutí dotace není nikdy jednoduché, o to větší nám dělá radost jejich získání.

Účel dotace Poskytovatel  Výše 

Muzeum Švýcárna – doplatek z celkové Regionální rada regionu 4 044.814,- Kč
dotace 20 408 038 Kč soudržnosti Severovýchod 
Nákup technologie kompostárny SFŽP 1 372 140,- Kč
Funkce opatrovníka Pardubický kraj  200 000,- Kč
Činnost Domu s pečovatelskou službou Ministerstvo práce a soc. věcí  275 000,- Kč
Činnost JSDH Slatiňany Pardubický kraj 120 000,- Kč
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Pardubický kraj 300 000,- Kč
Pěstební činnost v městských lesích Pardubický kraj 37 530,- Kč
Řezbářské sympozium  Pardubický kraj 10 000,- Kč
Odvlhčovače pro muzeum Pardubický kraj 20 000,- Kč
Výroba filmu o seriálu Dobrá voda Pardubický kraj 22 000,-Kč
Herní prvky pro muzeum Švýcárna Pardubický kraj 100 000,- Kč
Úprava památek – Ukřižování I a II Škrovád Pardubický kraj  20 000,- Kč
Oplocení kapličky Trpišov Mikroregion Chrudimsko  64 000,- Kč

V.R.

Zámek Slatiňany – Kalendář kulturních akcí září 2014

12. 9. 2014 – ŽIVOT A DÍLO FRANTIŠKA 
SCHMORANZE ST.
V příjemném prostředí zámecké knihovny pro-
běhne přednáška Mgr. Ivo Šulce (ředitel SOkA 
v Chrudimi) o mimořádné osobnosti východo-
českého stavitelství 2. poloviny 19. století, po-
řádaná ve spolupráci s Univerzitou Hradec Krá-
lové a správou SZ Slatiňany. Po přednášce bude 
možno za příznivého počasí vystoupat na vrchol 

velké zámecké věže a zhlédnout některé stavby Schmoranzů 
ve Slatiňanech a okolí. Dále bude možno nahlédnout do pracovny 
architekta, která bude pro tuto příležitost v jedné ze zámeckých 
prostor vytvořena a zařízena autentickým vybavením.
Začátek přednášky je v 18 hodin. Jednotné vstupné 20 Kč. Nutná 
rezervace vstupenek na zámeckém telefonním čísle 469 681 112. 

13.–14. 9. 2014 – DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V rámci Dnů evropského dědictví bude o víkendu v provozu pro-
hlídková trasa „POKROK NEZASTAVÍŠ!“ Prohlédnete si uni-
kátně dochované technické zázemí a navštívíte hned několik za-
jímavých prostor, které nejsou běžně přístupné veřejnosti, mimo 
jiné i knížecí oratoř v kostele sv. Martina, která je se zámeckou 
budovou spojena krytou dřevěnou chodbou. Začátek prohlíd-
ky vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Vstupné 120/90/330 Kč. 
Doporučujeme vstupenky rezervovat na zámeckém telefonním 
čísle.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Bližší informace na tel. č. 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz.

Kalendář kulturních akcí

Pokud rádi soutěžíte, stále se můžete zapojit 
do různých soutěží, které nabízíme a vyhrát zají-
mavé ceny, prázdniny sice končí, ale cestovat mů-
žete dále .
Pokud sháníte tipy na výlety a informace o okolí, 
neváhejte nás navštívit. Jistě Vám poradíme a vybavíme nějakým 
informačním materiálem, který se Vám bude na výletě hodit.
Letošní novinkou je mapka našeho okolí, ve které jsou zvýrazněna 
nejzajímavější a turisty nevyhledávanější místa a navrženy tři nej-
žádanější trasy. Cestování podle mapky jsme nazvali „Se zlatou 
podkovou Auerspergskou krajinou“.
Máte zájem koupit nějaký upomínkový předmět sobě, svým blíz-
kým nebo cestujete ke známým či příbuzným a potřebuje pro ně 
nějakou maličkost? I to u nás vyřešíte. V nabídce zboží máme 
nové pohlednice, na kterých nechybí samozřejmě Švýcárna ani 
opravená vyhlídka Chlum a zajímavá je i lentikulární pohlednice 
(prohlédnete si na ni Švýcárnu před a po opravě). Na zboží se 
objevují motivy našich atraktivit – Kočičí hrádek, zámek, Švý-
cárna, Chlum, hřebčín, koně…, a to třeba na dárkovém podtác-
ku, kosmetických sadách (mýdlo, sprchový gel a sůl), vonných 
sáčcích, sirkách, keramických zvonečcích, náprstcích, hrnečcích 
a nemohu třeba nezmínit tolik žádané turistické známky, vizitky 
a další a další. 
Více informací a nabídku včetně pravidel soutěží se dozvíte v na-
šem infocentru, na www.infocentrum.slatinany.cz nebo telefonu 
469 660 239.
Pokud Vás něco osloví, přijďte, pište,volejte!

Novinky v infocentru

Pozvání na 9. setkání seniorů dne 11. 9. 2014 v 15 hodin v klášteře 
– vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou školské sestry a M. Kyselová – Schmoranzová

Pozvání
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Slatiňany mají konečně svou kníž-
ku! Je to překrásná publikace plná 
nejen zajímavých informací o na-
šem městě a okolí, ale též plná fo-
tografií a dobových obrázků. Vyda-
lo ji Město Slatiňany a autorem je 
Jana Stehlíková a Luděk Štěpán. 
Nahlédnout do ni můžete v městské 
knihovně a infocentru, kde ji lze 

i za 290 Kč zakoupit.

Pozvánka na setkání spolužáků (roč. 1939 a 1938) v hostinci 
U Zámku ve Slatiňanech v pátek 19. září 2014 ve 18 hodin.

Dne 26. 9. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Josef 
a Ludmila Sýkorovi.

NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ

Pozvánka

Zlatá svatba

Obdržela jsem hezké přání k mým narozeninám s dvěma osmič-
kami. Děkuji panu starostovi i jeho kolektivu za vše. Bylo to milé.

Miloslava Tichá

Děkujeme MVDr. Ivanu Jeníkovi, paní Kolouchové a paní Osin-
kové za blahopřání ke zlaté svatbě a milou návštěvu.

Alena a Rudolf Pecinovi

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k narozeninám.

Irena Dubská

Stáří je mnohými považováno za málo významné období lidského 
života, přesto vedení našeho města i na staré občany nezapomíná. 
Já bych chtěl poděkovat za krásné blahopřání starostovi města panu 
MVDr. Ivanu Jeníkovi, k mému životnímu výročí. Děkuji rovněž 
pracovnici města paní Osinkové za její milou osobní návštěvu.

František Kolek

Děkuji touto cestou městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Iva-
nu Jeníkovi za milé blahopřání k mým narozeninám.

Jaromír Procházka

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k narozeninám.

Helena Dušková

Poděkování

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a pou-
tavou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si 
našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My 
budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Probst, Jennifer –  Manželská smlouva, Manželská past a Manžel-

ský omyl
Ludlum, Robert – Operce Akvitánie

Měsíc s pěknou knihou

UHK a SZ Slatiňany 
Vás zvou na přednášku 
k výročí 200 let od naro-
zení slavného architekta 
a zakladatele neméně 
slavného rodu Františka 
Schmoranze st. (1814–
1902). Přijďte si připo-
menout člověka, který 
přestavěl či zachránil 
východočeské památky. 
Přednášet bude Mgr. Ivo 
Šulc (ředitel SOkA Chru-
dim) v zámecké knihov-
ně slatiňanského zám-
ku. Po přednášce bude 
za příznivého počasí 
možné vystoupat na zá-
meckou věž a zhlédnout 
některé stavby Schmo-

ranzů ve Slatiňanech a okolí. Dále nahlédneme do pracovny ar-
chitekta, která pro tuto příležitost bude vytvořena a zařízena au-
tentickým vybavením. Přednáška proběhne v zámecké knihovně 
SZ Slatiňany 12. 9. 2014 v 18:00. Vstupné je 20 Kč. Z důvodu 
omezené kapacity je nutná rezervace na tel. 469 681 112. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!

Život a dílo Františka Schmoranze st.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V TYFLOCENTRU PARDUBICE, O.P.S.

„Buďte u nás jako doma aneb Jak se žije lidem s těžkým zrako-
vým postižením“ to je název dne otevřených dveří v TyfloCentru 
Pardubice. Během něho budou mít návštěvníci možnost na vlastní 
kůži zažít, jaké je například připravit si jídlo, najít a vybrat si ob-
lečení či shlédnout film a to vše s klapkami na očích. Přestože jsou 
takovéto činnosti běžného života pro většinu lidí samozřejmostí, 
lidem se zrakovým postižením mohou připravit nejednu těžkou 
chvilku. Jak podobné situace řeší? Co jim v životě pomáhá a bez 
čeho by se neobešli? To vše se mohou návštěvníci dozvědět na dni 
otevřených dveří dne 23. 9. 2014 od 10 do 17 hodin, na adrese 
nábř. Závodu míru 1961, Pardubice. Prosíme větší skupiny, aby se 
předem nahlásily na telefonu 466 500 615. 
Za kolektiv pracovníků vás srdečně zve

Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Zahájení školního roku v ZUŠ Slatiňany
Domluva rozvrhu žáků s učiteli se v ZUŠ koná v hlavní budově 
školy:
pondělí 1. 9. od 8.30 do 17.00 hodin,
úterý 2. 9.–pátek 5.9.: 11.30–17.00 hodin.
Upozorňujeme, že některé obory a předměty jsou již plně obsa-
zené.
Bližší informace: 603 528 590, nebo osobně v ZUŠ.
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Obr. č. 1

Obr. č. 2

V titulku článku zmiňovaná vernisáž se konala v sobotu 
21. června dopoledne, odpoledne bylo již vyhrazeno pro veřej-
nost, která zhlédla v promítacím sále Švýcárny dokument Vzpo-
mínky na Dobrou vodu a po něm se uskutečnila beseda s režisé-
rem F. Filipem a herečkou Ivanou Andrlovou.

Fotovernisáž tvoří fototabla s fotografiemi herců z tohoto 
seriálu a jsou rozvěšeny po zdi v přízemí a patře Švýcárny. 
Ve vstupní chodbě jsou taky fota místních občanů s herci a sním-
ky fotografa Petra Matěchy z natáčení seriálu.

Na obr. č. 1 je představitel ing. Hovory, herec Petr Haniči-
nec (1930–2007), podkoního L. Hanouska ztvárnil Josef Kemr 
(1922–1995) na obr. č. 2 a na posledním je otec manželky 
ing. Hovory v podání Miloše Nedbala (1906–1982), stojícího 
vedle Hanouska s koněm (obr. č. 3).

Na dalších obrázcích si představíme osobnosti VIP hostů. 
Na obr. č. 4 je hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Neto-
lický, Ph.D., v pozadí bývalý ředitel hřebčína ing. Miroslav 
Ondráček, Csc., vedle něj je místostarosta města Vitězslav Kolek. 
Na obr. č. 5 zleva je režisér F. Filip, herečka I. Andrlová a staros-
ta města MVDr. I. Jeník.

Zprava na obr. č. 6 vidíme ženu P. Haničince Radku, před ní 
je F. Filip a za ní herec R. Jelínek a přes figurinu J. Kemra jeho 
žena, známá žokejka Martina Růžičková. Obr. č. 7 – (je na první 
straně – (zleva představuje MVDr. I. Jeníka, I Andrlovou, F. Fili-
pa a R. Jelínka.

Obr. č. 8 zachytil F. Filipa při podpisu tabla, za Petra Hani-
čince jej parafovala jeho žena Radka.

Na závěr je třeba uvést, že Hubačovy příběhy chovatelů koní 
vznikly jeho fabulací, tedy tvůrčí fantazií a nesou znaky umělecké 
tvorby. Dialogy herců jsou sdělné, upřímné a zrcadlí realitu doby, 
v níž vznikl. Autor ve svém resumé říká, že napsal Dobrou vodu 
o posedlosti prací, lidské vytrvalosti, nezdolnosti a lásce, vyjádřené 
explicitně úzkým poutem člověku k tomuto ušlechtilému zvířeti. 

Ing. Milan Vorel
foto Ing. Josef Prokš a archiv

Obr. č. 3

Obr. č. 4

pokračování ze strany 1
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Obr. č. 5

Obr. č. 6
Obr. č. 8

V srpnu se DFS Sejkorky vydal na Me-
zinárodní folklorní festival v Písku.
Na letošním jubilejním 20. ročníku 
se sešly soubory Soláň z Ronova pod 
Radhoštěm, Javorník z Brna, Dupák 
z Hradce Králové, Radost z Kamenné-

ho Újezdu, Písečan a Písečánek z Písku a Prácheňáček ze Strakonic. 
Poté se festivalu zúčastnily soubory ze zahraničí. Hudební soubor 
z Tchaj-wanu Taipei Grass Mountain Folk Orchestra přicestoval už 
po páté a přivezl si sebou taneční soubor Hui Fong Dance Group. 
Ze zahraničí přijel ještě soubor KUD Okica Slobodnica z Chorvat-
ska, s kterými jsme navázali velmi dobré vztahy pro další spolu-
práci, The Dabka Ensemble z Izraele, Volkstanzgruppe z Německa 
a Slovenské soubory Devín z Bratislavy a Kalužiar z Martina. V pá-
tek odpoledne Sejkorky vystupovaly na venkovním podiu v parku 
na náměstí. I přes nepříznivé počasí se vystoupení povedlo a sklidi-
lo potlesk. V půl desáté večer se všechny soubory odebraly do kul-
turního domu v Písku, kde se navzájem učily různé taneční kroky 
a tance. Zpívalo se a hrálo až do pozdní nočních hodin. Druhý den 
v sobotu se zástupci souborů odebrali na městskou radnici, kde byla 
zdravice se starostou města a pořadatelem akce. Na radnici proběh-
lo poblahopřání a předání pozorností od souborů. Poté následovala 
hromadná akce s názvem ,,Roztančená ulice“. Po ulicích se sou-
bory rozezpívaly a roztančily. Na několika zastávkách každý sou-
bor předvedl krátké vystoupení. Bohužel počasí přestalo přát, a tak 
všichni pospíchali na oběd. Odpoledne proběhlo vystoupení opět 
venku v parku na náměstí. Vystupovaly všechny soubory a objevilo 
se zde pár stánků s keramikou, malovanými kamínky a dalšími vý-
robky. Večer se Sejkorky rozloučily a vydaly se zpět do Chrudimi. 
Festival byl krásný a i přes méně příznivé počasí se vydařil.
Sejkorky se už těší na další festival!

Kuba Kožíšek

Ani v podzimních měsících nebudeme zahálet a po velmi úspěšné 
letní sezoně bychom Vás chtěli pozvat do muzea i na podzim. Kro-
mě několika odpoledních přednášek, nás čeká také zajímavá akce 
v podobě řezbářských dnů na Švýcárně. Co na Vás bude čekat? 
Několik zručných řezbářů nejen z našeho kraje, předvede své umě-
ní při sochání dřevěných plastik dlátem i motorovou pilou. Termín 
akce je od 23. 9. do 4. 10. 2014, vždy v otevírací době muzea. 
V od 1. do 3. 10. bude muzeum otevřeno denně od 10.00 do 16.00 
hodin. Po celou dobu akce by jste v areálu měli vidět alespoň jed-
noho řezbáře, kterého budete moci sledovat při práci a obdivovat 
um se kterým z nicneříkajícího kusu dřeva vzniká něco nového 
a originálního. Nejlepší socha bude oceněna v sobotu 4. 10. 2014, 
kdy celou akci také zakončíme. Sochy v areálu muzea zůstanou 
a stanou se důstojnou ozdobou muzea. A co připravujeme dál? 
Lenka Gotthadrdová, která v některé ze svých přednášek pohovoří 
o dění v Národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem, RNDr. Ev-
žen Kůs, který popovídá o nečekaném odchodu koní Převalského 
ze zámeckého parku ve Slatiňanech, nebo Ing. Stehlíková, která 
představí trochu z jiného světla knihu Nasavrcké panství, kdy pro-
mluví o vzniku a tvorbě této zajímavé publikace ….
Budeme se těšit na Vaši návštěvu a doufáme, že letos pokoříme 
hranici 6 tisíc návštěvníků.

Za muzeum Švýcárna Vendula Tesařová
Kontakty: 
Tel.: 469 315 134
Email: svycarna@slatinany.cz
www.slatinany-svycarna.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00
Říjen: pouze víkendy (s vyjímkou řezbářské akce, viz. článek)
Od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00

Sejkorky zahájily sezónu festivalem v Písku

Milí Slatiňáci a příznivci našeho muzea …
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Je po prázdninách a dovolených, a tak budeme mít snad chviličku 
času a hlavně chuť přečíst si těchto pár řádků a dozvědět se tak 
zase něco nového z našeho města, respektive o někom z našeho 
města. Možná známá, možná neznámá, v každém případě „Slati-
ňačka“ Mgr. Rita Chalupníková souhlasila s tím, abych jí položila 
pár otázek. A proč právě jí? Myslím, že tento rozhovor překvapí 
většinu z Vás! Byla vybrána a získala pětidenní stipendium pro 
pobyt ve Vesmírném a raketovém středisku v Hunstville v Ala-
bamě. 
1/ Představila byste se prosím v krátkosti? Rodina, práce koníč-
ky…
Do Slatiňan jsem přišla v roce 1996. Přivdala jsem se sem. Byd-
líme v domku s manželem, třemi dětmi, psem a kocourem. Moje 
práce se v současnosti kříží s koníčky. Věnuji se fyzice. Ne té vě-
decké, ale takové, co nás každý den obklopuje. Fyzice, která se 
snaží jednoduše, ale správně odpovídat na dětské otázky. Fyzice, 
která v životě pomáhá (aby se člověk tolik nenadřel, aby dům ne-
spadl, aby se voda rychle uvařila,…). Jinak ráda čtu, pracuji na za-
hradě, chodím na vycházky, miluji historii, architekturu, návštěvy 
hradů, zámků a muzeí. 
2/ Mohla byste prosím vysvětlit čtenářům, jaký program jste 
vlastně v USA absolvovala? Jak dlouhý byl a kdy a kde jste byla?
Jednalo se o letní školu v Kosmickém a raketovém centru Spo-
jených států amerických v Huntsville. Cílem pětidenního pobytu 
bylo ukázat učitelům, jak lze vyučovat kosmonautiku ve škole. 
Všichni jsme si vyzkoušeli trénink a výcvik kosmonautů, simu-
lované mise do vesmíru, práci v kosmické laboratoři, opravu 
družice, připojení modulu k Mezinárodní kosmické stanici ISS. 
Vyzkoušeli si chůzi po Měsíci, přistání v oceánu a simulovanou 
záchranu vrtulníkem. 
Celou akci sponzorovala společnost Honeywell, tedy pětidenní 
kurz, letenku, ubytování, stravování, výukové materiály i výcvi-
kovou kombinézu.
3/ Jak jste se vůbec o možnosti zúčastnit se takovéhoto projektu 
dozvěděla, a co bylo prvním impulzem k tomu, že byste se mohla 
přihlásit?
Jak jsem již říkala, intenzivně se věnuji výuce fyziky, a tak navště-
vuji mnoho seminářů, konferencí a workshopů. Stýkám se s lid-
mi podobného zaměření, a tak si společně předáváme informace 
o různých akcích. 
4/ Co jste musela splňovat, abyste mohla vůbec poslat přihlášku? 
Byla nutnost se na cestu připravit a projít nějakou „přípravou“ 
zde v ČR?
Poslat přihlášku mohli všichni pedagogové vyučující přírodověd-
né předměty nebo matematiku, vyučující studenty ve věku 10–14 
let. Další podmínkou byla ochota se vzdělávat a rozumět anglic-
ky mluvenému slovu. Moje příprava spočívala pouze ve vyřízení 

víza. Také jsem sháněla informace o místě, kam pojedu. A hlavně 
jsem se intenzivně věnovala angličtině.
5/ Jaké byly Vaše první reakce, když přišla pozitivní odpověď 
a dozvěděla jste se, že poletíte?
No nazdar. Proč právě já? A okamžitě jsem psala dopisy lidem, 
o kterých jsem věděla, že také posílali přihlášku… Nikdo z nich 
se nedostal. 
6/ Byl to nějaký Váš nesplněný sen nebo to byla souhra náhod, 
zájmu a třeba příležitostí?
Už na studiu VŠ jsem tvrdila, že by bylo vhodné, abychom se 
podívali na Měsíc. Když máme něco učit, ať to známe pořádně. 
No a pak jsem chtěla vidět CERN (Výzkumné centrum částicové 
fyziky). 
Jenomže nejprve jsme stavěli domek, pak přišly děti a na sny ně-
jak nebyl čas. Když jsem v roce 2009 dostala nabídku účastnit se 
krátkodobé studijní stáže v CERNu, neváhala jsem ani minutu. 
Tam jsem si uvědomila svůj jazykový handicap. A tak následoval 
měsíční studijní pobyt jazyka v Londýně a stáž v Amsterodamu. 
Další pokrok v plnění snů mi umožnila realizace dvou velkých 
fyzikálně orientovaných projektů pro žáky základních škol. A tyto 
projekty mě zavedly do fyzikální školky, což je seminář pro zá-
jemce, kteří učí fyziku na základní škole. Tam jsme se učila, jak 
učit fyziku zajímavě, poutavě a zároveň smysluplně. Ve školce 
jsem se dozvěděla mimo jiné i o této „kosmické misi“. Návště-
va fyzikální školky byla pro mě v učitelské praxi znovuzrozením. 
Konečně jsem našla, co jsem hledala. A abych to nenašla jenom já, 
ale i další učitelé, dala jsem se na Fyzikální elixír. To jsou nefor-
mální setkávání učitelů fyziky. Scházíme se v Chrudimi a já jsem 
šťastná, že se najdou další nadšenci ochotní věnovat svůj volný 
čas tomu, aby si povídali o fyzice, o výuce fyziky a pokoušeli se 
hledat další inspirace. Díky lidem z Fyzikálního elixíru jsem se 
přihlásila na soutěž Věda na scéně, kde učitelé předvádějí, co za-
jímavého a jak ve svém oboru učí. Štěstí se mě asi drží, v soutěži 
jsem postoupila do mezinárodního kola a tak mě příští rok čeká 
soutěž v Londýně. Všechno to do sebe hezky zapadá, jedna akce 
vyvolává další. Tak uvidíme, co přinese Londýn. 
7/ Jaký byl počet účastníků, z jakého počtu přihlášených se vybí-
ralo a jakých národností? Jaké byly důvody, že právě Vy? Absol-
vovali jste nějaké testy, zkoušky či výběrová řízení?
Kurz se konal ve dvou termínech, každého se zúčastnilo asi 100 
učitelů z celého světa. Potkala jsem učitele z Austrálie, ze Skotska, 
z Turecka, z Ruska, z Jihoafrické republiky, z Indonésie, Brazílie, 
Kanady a hlavně z různých koutů USA. 
Důvod proč právě já? Nevím. Nevím ani, jak nás vybírali. Popiso-
vali jsme v žádosti, kdo jsme, co děláme a proč chceme do Kos-
mického a raketového centra jet. Asi to bylo z mé žádosti cítit, že 
si to moc přeji. Spoustu mých známých píše žádost opakovaně 
a nic. Já jsem psala žádost poprvé. 

Ptáme se za Vás – č. 49
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8/ Kde konkrétně se akce konala? Jaká byla cesta a hlavně při-
stání a přivítání? Co Vás na místě čekalo, co Vás překvapilo? 
Bylo i nějaké zklamání? Splnila cesta Vaše očekávání?
Celá letní škola se konala ve městě Huntsville v Alabamě. Každý 
den bylo slunečno, 35 °C, vysoká vlhkost vzduchu, časový posun 
vzhledem k naší zemi – 7 hodin. Program začínal každé ráno v 7 
hodin a končil po 21. hodině. Asi se mi nebudete divit, když řeknu, 
že jsem byla šíleně unavená. Ale šťastná.
Překvapoval mě americký systém měrných jednotek. Např. při 
lunární misi jsme si museli měřit tlak a teplotu. Můj tlak 120/80. 
A teplota? 97,5. Po počátečním ohromení mi došlo, že nejde 
o stupně Celsia, ale Fahrenheita. Hmotnosti v librách, vzdálenosti 
ve stopách, objemy v galonech. Pomalu jsem si tak nějak zvykla. 
Když však přišli s gravitačním zrychlením 32, byla jsem úplně 
ztracená. Čeho?, Jakých jednotek?, ptala jsem se. No přece stop 
za sekundu na druhou!!! U nás je to 10 kg.m/s2. Naštěstí kosmo-
nauti a vědci hovořili v jednotkách SI, tedy metry, kilogramy, 
newtony,…a to hned bylo veselejší. 

Kromě kosmonautického tréningu a výcviku mě nadchly diskuse 
se skutečnými kosmonauty a inženýry z NASA. Pro mě osobně 
mělo největší cenu setkání s Homerem Hickamem a přátelský roz-
hovor s kosmonautem Adrewem Feustelem. Prvně jmenovaného, 
leteckého inženýra, jsem znala z filmu Říjnové nebe. Dostala jsem 
od něho knihu s věnováním. A druhá osoba je tak trochu spjata 
s českým národem. Je to ten kosmonaut, který při své druhé misi 
do vesmíru vzal našeho Krtečka. 
9/ Jaký jste tam měla program, byl náročný? Jak jste se domlou-
vala s ostatními, jaká byla atmosféra ve vaší „partě“?
Můj tým Kibo (název japonské sopky, ale podle ní se jmenuje je-
den modul ISS) měl 16 členů. 14 Američanů, jeden Brazilec a já. 
První den byl opravdu šílený. Všichni na mě mluvili velmi rychle 
a já jsem tak tak sledovala, co se děje, kam máme jít, co máme 
dělat. Musela jsem všem kolegům sdělit, že jejich rychlé řeči ne-
rozumím, že musí mluvit pomaleji. A pak to bylo lepší. Všichni 
byli velmi vstřícní a mě i Chiagovi (učiteli z Brazílie) pomáhali. 

10/ Nastala během pobytu či letu nějaká chvíle, kdy jste litovala 
„na co jste se to dala“ a třeba zapochybovala o tom, že jste uděla-
la správné rozhodnutí? Přeci jenom jste tam asi byla jako „jehla 
v kupce sena“…nebo se mýlím?
Ano. Hned první den. Na letišti v Atlantě najednou zrušili můj let 
do Huntsville. Najednou těsně před odchodem do letadla řekli, že 
let je zrušen a letiště v Huntsville je uzavřeno. Shořelo tam leta-
dlo, 3 lidé zemřeli. Nastal šílený chaos, nikdo nevěděl, co dělat. 
Čekat? Jít na autobus? Půjčit si auto a odjet? Vyzvedávat si zava-
zadla, nebo ne?
Byla jsem 18 hodin na nohou, unavená, zpocená a nechtěla jsem 
řešit žádné problémy. Naštěstí se mi podařilo najít dvě další účast-
nice letní školy a řešily jsme odjezd do Huntsville společně. Jely 
jsme autem z půjčovny a kufr za mnou dorazil ještě v noci. 
11/ Co považujete za největší přínos této cestu pro Vás a Vaše 
okolí a co Vám dala?
Přátelství, setkání s kosmonauty, informace o kosmu, simulace 
opravy družice. A vůbec nejlepší bylo, jak se tam k nám chova-
li. Kosmonauti i sponzoři se nám téměř klaněli. Říkali nám: „Vy 
jste úžasní, skvělí. Vaše práce hovoří za Vás. Jsme pyšní, že Vás 
tu máme. Jsme na Vás hrdí. Děkujeme Vám, za Vaši práci, za to 
jak učíte, za to jací jste.“ Bylo to jako v pohádce. Tohle normálně 
neslyšíte. 

12/ Doporučila byste tuto cestu či obdobný program dalším zá-
jemcům? A jaká je pravděpodobnost, že budou také ti „vyvole-
ní“? 
Co doporučuji já? Sněte a plňte si své sny. Nemusí být ani o Ame-
rice, ani o fyzice. A pravděpodobnost? Když za svým snem půjde-
te, tak se splní. 
Děkuji Vám za rozhovor a mnoho úspěchů do dalších let ať již 
na Zemi, tak třeba i ve vesmíru.

Ptala se Renata Maryšková
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Prázdniny i pro turisty znamenají méně vol-
ných termínů na výlety, ale přece jsme se sešli 
a vyjeli vlakem do Vojtěchova.

Tam je už 4 roky – na malém návrší 
Na Hrbovatkách postavená rozhledna. Spodní 
část stavby je ze žulového kamene, ten však 

není z místní žuly z Hlinecka, ale až z Horních Dvorců u Jin-
dřichova Hradce. Na tomto podkladu stojí ocelová konstrukce 
pokrytá dřevěným pláštěm. Plán rozhledny vyhotovil projektant 
Milan Chvojka. Výstavba proběhla v letech 2008 až 2010. Celá 

akce se poněkud zdržela. Komplikace nastala vinou krádeže 
na staveništi, bylo zcizeno 5 tun kamene. Ale nakonec byla 
v červenci 2010 rozhledna oficiálně zpřístupněna. Je za vesnicí, 
v nadmořské výšce 590 m, její celková výška je 16,35 m, výška 
vyhlídkové plošiny 11,70 m. Vede na ni 59 schodů. Ty jsme 
vyšlápli a po výhledu jsme si u rozhledny ještě poseděli, odpo-
činuli a samozřejmě posvačili. Rozhledna je pěkná, výstup není 
náročný, ale za deště a ještě hodinu po něm je uzavřena. 

My jsme odtud zpět přes ves došli k velmi frekventované sil-
nici Hlinsko – Borová, přešli ji a pak už pořád příjemným lesem 
– neznačenou cestou na Pláňavy a dál po žluté do Hlinska. V lese 

je krásně a tak cesta pěkně ubíhala. Po procházce jsme si odpoči-
nuli u oběda v hospůdce a potom mířili k muzeu a galerii. 

V muzeu jsou nám už známé stálé expozice, např. ta – Nej-
starší dějiny – postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od dáv-
ných zmínek osídlení oblasti až do konce 19. století, kdy se 
město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem 
Adámkem. I jeho širší rodina, která je tam také prezentována, je 
pro Hlinsko významná. Připomenuto je tu i působení K.V. Raise. 
Následuje i expozice textilní a národopisná.

V části Zaniklá řemesla se zde ukazuje hrnčířství, sklářství, 
hračkářství, sirkárny. Ale tentokrát pro nás a hlavně pro naše 
nejmladší účastníky byla velkým lákadlem výstava Vystupte 
ve stanici Hlinsko – s železničářskou tématikou. A tady – modely 
lokomotiv, vagonů, pouštění vláčků i různá zařízení, např. to 

na označování jízdenek datem. My – pamětníci – ještě pamatuje-
me i kleštičky průvodčího na procvaknutí jízdenek.

V místní galerii, hned v protější budově je také stálá výstava, 
a to malířů Hlinecka – Blažíček, Kaván, Macoun, Kuba, Panuš-
ka, Hanych, Sodomka, Hegr, Šmídra. Ten poslední je, stejně jako 
Emanuel Famíra a sochař Lidický, hlineckým rodákem. I díla 
Karla Lidického jsou tu vystavena. V dalším patře je letošní 
výstava Výtvarné Hlinecko – Maxmilian Haushofer a jeho žáci. 

Do Vojtěchova a Hlinska
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Tento malíř pocházel z rodiny učitele na dvoře bavorského krále 
Maxmiliána I. , který byl jeho kmotrem a dal mu i křesní jméno. 
A malá zajímavost – tento bavorský král (první bavorský král 
– povýšení od Napoleona) byl otcem Žofie Frederiky Bavorské 
– matky císaře Františka Josefa I. i Ludoviky Vilemíny Bavorské 
– matky císařovny Sisi. 

M. Haushofer sice vystudoval práva, ale pak se po krátkém 
studiu u J.A. Sedlmayera a F. Heinzmanna věnoval svému nej-
většímu zájmu – malířství. Maloval nejprve převážně přírodu 
svého milovaného Chiemského jezera. Ostatně k němu poz-
ději jezdil i se svými pražskými žáky. Celých jedenadvacet let 
působil totiž jako profesor krajinářské školy Akademie v Praze. 

K jeho studentům patřili i pozdější velikáni českého výtvarného 
umění jako Adolf Kosárek, Julius Mařák, Alois Bubák, Hugo 
Ullik, Antonín Waldhauser. S nimi jezdil malovat i na svá oblíbe-
ná místa Alp a Šumavy. 

My jsme tady na výstavě viděli právě takové obrazy krajin 
i s potoky a balvany, s působivými oblaky. A to nejen Haushofe-
rovy, ale právě i těch jeho žáků. Všechno se nám moc líbilo. Se 
zájmem se sice rádi podíváme na výstavu moderního výtvarného 
umění, ale tato klasika byla pro nás opravdu takové přímo pohla-
zení po duši. A tak jsme ten den zase měli krásnou přírodu i obo-
hacující kulturu. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Prázdniny rychle utekly a sokolovna je opět připravena přivítat ka-
ždého, kdo projeví zájem hýbat se, nebo bavit. V týdnu od 8. září 
2014 budou zahájeny níže uvedené aktivity.

Cvičení
Pondělí a čtvrtek 16.00–17.00 hod. základní gymnastika pro 
děti 
Nechcete-li, aby vaše děti vysedávaly doma u počítačových her, 
ale naučily se alespoň kotouly, správně dřepy, poznaly, co je to 
hrazda, kruhy, naučily se šplhat, zkuste je přivést 8. září do so-
kolovny. Buď se jim hodiny strávené v sokolovně zalíbí a spolu 
s dalšími kamarády si osvojí základy správného pohybu a když ne, 
tak jste to aspoň zkusili.
Každé dítě obdrží na uvítanou malý dárek.
Pondělí 18.00–19.00 hod. posilování pro ženy
Středa  18.00–19.30 hod. Tai-Chi 

Tanec
Čtvrtek a neděle 17.30–19.30 hod. taneční skupina Ignis
Pátek 14.00–18.30 hod. dětský národopisný soubor Sejkorky
Badminton
Termín a čas hry je na objednání. Rezervace pravidelných termínů 
je možná. Cena za pronájem kurtu je 180 Kč/hod. Permanentka 
na 10 hodin 1 600 Kč. 
Rezervace na tel. 723 037 314.

Taneční
Začínají v pátek 5. září od 19.30 hod. a chcete-li být svědky prv-
ních tanečních krůčků letošních kurzistů při waltzu či mazurce, 
přijďte se podívat. Samozřejmostí každého návštěvníka je spole-
čenský oblek, kterým sice nemusí být frak či velká večerní, ale 
nechte doma rifle, otrhané kalhoty, sukně, nevhodné jsou i mikiny. 
Taneční jsou malá společenská událost a proto i od návštěvníků 
vyžadujeme slušné oblečení. 

Techtle mechtle – travesti revue
Nový pořad této travesti skupiny s názvem „2106“ můžete shléd-
nout již 20. září 2014 od 19.00 hod. Vstupné 230 Kč v předprodeji 
v informačním centru ve Slatiňanech nebo 250 Kč v sokolovně 
v den konání. I když každý není příznivcem této zábavy, návštěv-
níci z předchozích programů této skupiny, které se již ve Slatiňa-
nech uskutečnily, vždy odcházeli rozesmátí, neboť pořady jsou 
plné parodie, nadsázky, humoru a písniček. Aby se diváci odrea-
govali, zapomenuli na běžné starosti a stres, o to především čle-
nům skupiny Techtle mechtle jde.
Pořádající Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany se těší na všechny 
návštěvníky sokolovny ať už přijdou cvičit, nebo budou hostem ně-
kterého zábavného programu. Sokolovna je také přístupná různým 
rodinným, nebo firemním oslavám. Kapacita budovy je dostatečná, 
takže v případě zájmu je možné si její zázemí nezávazně prohlédnout.

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany
zve do sokolovny

Podívejme se, jak jsou na tom naši muži v KP družstev po třech 
kolech z pěti.
1. Atletika Polička 682,5 22
2. Atletika Chrudim 545,5 22
3. Hvězda Pardubice C 387,0 17
4. AK Spartak Slatiňany 389,0 15
5. Lokomotiva Trutnov 273,0 11
6. SK Týniště n. O 252,0 11
7. Sokol Hradec Králové B  92,5  5
8. Sokol Nová Paka  54,5  4
Z tabulky je zřejmé, že o vítězi se rozhodne mezi Poličkou a Chru-
dimí, přičemž Polička má výhodnější pozici, vzhledem k výrazně 
vyššímu počtu pomocných bodů. Chce-li Chrudim myslet na ná-
vrat do 2. ligy, musí v obou zbývajících kolech Poličku porazit. 
Chrudim znevýhodňuje hlavně úzký a nevyrovnaný kádr. Praktic-
ky čtvrtina všech jejích bodů je z tyče a zbytek z dalších patnácti 
disciplín. V mnoha však na body nedosáhne vůbec. 
Pokud jde o naše družstvo, tak musíme konstatovat, že sláva uply-
nulých šesti, sedmi roků je pryč. Na první dvě místa už pomýšlet 
nemůžeme a rovněž třetí místo je v rovině více teoretické. Berme 
to však realisticky. Na atletické mapě jsme spíše vesnicí a už holý 
fakt, že dáme dohromady družstvo mužů je pozoruhodný. V ČR 
není menšího města s družstvem dospělých. Uvážíme-li kolik mají 
Slatiňany obyvatel a kolik škol, tak je už pouhá účast v KP druž-
stev úspěchem. Nu, zatím to tedy vypadá na to 4. místo, ale to 
neznamená, že bychom boj o 3. místo předem vzdávali. Stačí jen 

dvakrát porazit Hvězdu a je to. Rezervy máme. Např. naše velká 
opora, Ondra Češík, byla na jaře v Bangladéši a na dvou kolech 
tak chyběla. Máme také několik nadějných juniorů a dorostenců, 
kterým se závody mužů kryly se závody mládeže, anebo měli jiné 
povinnosti. Teď by mohli jet. Jedlička, Mareček, Netolický, Zitko, 
Zástěra, Boháč … to jsou jména chlapců, kteří mají na to, aby se 
výrazně prosadili i mezi dospělými.
Nejvíce bodujícím závodníkem družstva je letos poprvé mladý 
všestranný skokan Jakub Venzara, který doposud nasbíral 88 
bodů. V těsném závěsu za ním je dlouholetá bodová jednička To-
máš Pilař (83,5). Pak už je trochu odstup. Třetím zatím nejúspěš-
nějším atletem je veteránský koulař Pavel Brožek (42 let a 33,5 
b).
Pokud jde o disciplíny, nejvíce bodů nám přináší výška (zatím 
46), trojskok (44), dálka (35), 100 m (34) a štafety (32). Naopak 
prachbídně jsme na tom v dlouhých bězích (2) a v tyči (4). Tyčka 
nás tak nebolí, té se kromě Chrudimáků v této soutěži nevěnuje 
nikdo, ale ty běhy! To je bolestné. A přitom nedávno, to byla naše 
nejparádnější disciplína. Ale stejným vývojem jsme si prošli snad 
ve všech disciplínách.
A ještě závěrečná výzva. Náš atletický klub ve svých řadách rád 
uvítá všechny zájemce, kteří by si něco z královny sportů chtěli 
zkusit a popř. i závodit. Dveře k nám jsou otevřeny všem dívkám 
i chlapcům, ženám i mužům. Najdete nás vždy v pondělí, ve stře-
du a v pátek od 17 do 19 hodin na stadioně. 

zdeněk jirásek

ATLETIKA
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Pokud hovoříme o slatiňanské atletice, nesmíme zapomenout 
na naše malé naděje, a to na oddíl atletické přípravky. I tento rok 
se nám podařilo sestavit chlapecký a dívčí tým. Děti reprezento-
valy naše město již na třech soutěžních kolech: 21. 5. v Chrudimi, 
5. 6. a 18. 6. ve Vysokém Mýtě. Čtvrté základní kolo se uskuteční 
10. 9. v Chrudimi. 
Oddíly soutěží v Krajském přeboru Pardubického kraje přípravek 
skupiny B. Této soutěže se kromě slatiňanského oddílu účastní 
ještě oddíly Atletika Chrudim, AC Choceň a AC Vysoké Mýto.
Kategorie přípravek pro rok 2014 platí oficiálně pro ročníky na-
rození 2003–2004, s tím, že se závodů mohou samozřejmě zú-
častnit i mladší závodníci. Jak je patrné z níže uvedených ročníků 
narození, této možnosti jsme využili a dali možnost zazávodit si 
i těm nejmenším dětem, které se statečně měřily s výrazně starší-
mi a většími. Všichni závodníci během jednoho soutěžního kola 
absolvují čtyři disciplíny – běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem 
a závěrečný běh na 600 m. Věřte, že uběhnout na konci závodění 
600 m při teplotách okolo 30 stupňů není žádná legrace a o to více 
nás těšilo, že to nikdo z dětí nevzdal a pral se statečně až do konce. 
Tento běh je pro děti opravdovou zkouškou vytrvalosti, bojovnosti 
a vůle. Zaslouží opravdový obdiv. 
Chlapecký tým tvořili tito závodníci:
Tým A – Filip Pavliš (nar. 2005), Jakub David (nar. 2003), Aleš 
Kuhr (nar. 2004), Adam Bartoš (nar. 2003), Vít Pleninger (nar. 
2004), 
Tým B – Jan Růžička (nar. 2006), Tomáš Pavliš (nar. 2008), Jakub 
Blažek (nar. 2005) , Šimon Tlustý (nar. 2006)
Tým děvčat tvořily tyto závodnice:
Stanislava Kučerová (nar. 2003), Kristýna Tlustá (nar. 2003), 
Markéta Těšíková (nar. 2004), Michaela Šimonová (nar. 2004), 
Tereza Odvárková (nar. 2005), Vanesa Urválková (nar. 2005), Ve-
ronika Davidová (nar. 2006)
Po třech kolech je průběžné pořadí týmů následující (tabulka 

obsahuje celkový počet bodů za jednotlivé disciplýny a hlavní 
body za pořadí v jednotlivých kolech soutěže): 

Chlapci
1. Atletika Chrudim 10058 15
2. AC Vysoké Mýto  7493 11
3. AC Choceň  6256 9
4. Spartak Slatiňany A 5751 7
5. Spartak Slatiňany B 1886 3

Dívky
1. Atletika Chrudim 10554 12
2. AC Vysoké Mýto  6738 8
3. Spartak Slatiňany  6107 6
4. AC Choceň  5899 4

Všichni naši závodníci a závodnice předváděli skvělé výkony 
a bylo vidět, že mají to pravé sportovní srdíčko. 
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří své děti 
v závodění podporovali a podporují . 
Na začátku zaří proběhne nábor malých atletů. 
Přesný termín a podrobně informace budou zveřejněny v atletické 
vývěsce u Společenského domu. 

Jiří Pavliš, trenér atletické přípravky

Naši malí atleti

Srdečně všechny zvu na cvičení (jóga pro začátečníky a pokro-
čilé).
Každou středu od 19.30–20.45 hod.
V zrcadlovém sále, v areálu školní jídelny ve Slatiňanech.
Začínáme 17. 9. 2014.
Info na tel: 728 711 260. Těší se na Vás Irena Klempířová.

JÓGA
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Přijďte se nechat ozdobit.
Nabízíme černobílé, barevné tetování. Předělávky starých teto-
vání, permanentní líčení (linky, obočí, kontura rtů,…), bodypier-
cing.

Návrhy tetování, konzultace, grafické služby na objednávku.
Matěj Klempíř, Irena Klempířová.
Info: 603 727 347, 728 711 260. Fb: Mateus artcoretattoo.
Artcoretattoo1@seznam.cz

ARTCORETATTOO
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Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany 

 
zve na cykloturistickou akci 

 pro účastníky bez rozdílu věku 
 

CESTA NA CHLUM 
 

Start a cíl u Sokolovny ve Slatiňanech v sobotu 13. září 2014  
prezentace od 8:00 hod. - start v 9:00 hod. 

trasa pro pěší 8 km  
trasy cyklo: nenáročná 40 km a středně náročná 56 km 

během zdolávání tras jsou pro účastníky připraveny 
občerstvovací stanice 

startovné 50 Kč 
každý účastník obdrží diplom 

 
odpolední a večerní posezení, 

táborák, opékání, doplnění pitného režimu a společná zábava  

přijďte pobejt 


