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121. Laskavý večer

SDH TRPIŠOV
pořádá

DĚTSKÝ MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
v sobotu 29. 11. 2014 od 16 hodin

v restauraci Obora v Trpišově
Masky vítány

Hry a soutěže pro děti, diskotéka

Posvícenská taneční zábava
V sobotu dne 22. 11. pořádají fotbalisté SK Spartak Slatiňany 

v místní sokolovně tradiční Posvícenskou taneční zábavu. 
Hudba Wječná žízeň, začátek ve 20.00 hod.

Položení věnce
Dne 11. listopadu 2014 bude u příležitosti Dne válečných veterá-
nů položen věnec u pomníku v parčíku v ulici Vrchlického.

Tradiční vánoční trhy se letos uskuteční v sokolovně o trochu dří-
ve než je zvyklostí, ale alespoň vás trochu upozorní, že čas Vánoc 
se nezadržitelně blíží. Opět si budete moci koupit drobné vánoční 
dárky, případně získat inspiraci na ně.
Začátek v 8.30 hod., předpokládané ukončení ve 14.00 hod. 
Vstupné dobrovolné. Pořadatel T. J. Sokol Slatiňany srdečně 
všechny zve.

VÁNOČNÍ TRHY – 8. LISTOPADU 2014Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 27. září 2014 
paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do ži-
vota a společenství našeho města tito noví občánci (na fot. zleva):
Kovaříková Valentýna, Makešová Nicol, Holas Matouš, Machač 
Sebastian, Svačinková Rozárka, Víšek Matěj, Hloucalová Aneta, 
Filipi Kryštof, Hromádková Viktorie, Buřval Kryštof, Pospíšil To-
máš, Paul Lukáš.
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské a paní učitelky 
Hedviky Jochcové. Všichni přítomní popřáli novým občánkům 
a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Hudební kaleidoskop Jana Rejžka aneb Co na Radiožurnálu 
určitě neuslyšíte

Po půlroce bude hostem Laskavého večera znovu hudební kritik 
a publicista Jan Rejžek. Ve svém poslechovém pořadu v první 
části představí české alternativní novinky (Irglová, Kieslowski, 
Vojvodina La Chia …), připomene významná výročí a úmrtí 
a druhá část bude věnována zahraničním zajímavostem (africký 
rock, klezmer, Plant, Cohen …).
A jistě zbyde trochu čas i na zajímavé povídání.
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu v 19 hodin. 
Vstupenky si můžete koupit za 50 korun na místě (budou-li ještě) 
anebo v předprodeji v městské knihovně. z.j.

Po roční přestávce zavítá do Slatiňan již 16. ročník Mezinárod-
ního dětského folklórního festivalu Tradice Evropy. Dopolední 
výchovné koncerty navštíví více než 500 dětí ze Slatiňan, Rabštejn-
ské Lhoty, Orle, Seče, Včelákova a Pardubic.Ve středu 5. listopadu 
se při zahajovacím galakoncertu v sokolovně od 17.30 hodin před-
staví nejen hostitelský soubor Sejkorky T. J. Sokol Slatiňany, ale 
i jeho zahraniční hosté. Letos se můžete těšit na soubory z Maďar-
ska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Izraele. Předprodej vstupenek 
bude v Galanterii paní Petrové. Vstupné dospělí 70 Kč, děti 30 Kč.
Srdečně zvou děti ze souboru Sejkorky.

Stáňa Sejkorová, vedoucí souboru

Tradice Evropy opět ve Slatiňanech

Po delší přestávce se opět můžete přijít pobavit s Českou muzikou. 
K tanci i poslechu Vám zahraje ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 16 ho-
din v restauraci U zámku ve Slatiňanech. Upřímně jste všichni 
zváni, staří i mladí.

Česká muzika

ŽÁDNÉ BOHATSTVÍ SE NEDA SROVNAT
SE ZDRAVÝM TĚLEM

Svaz diabetiků ve Slatiňanech ve spolupráci s VZP Pardubického 
kraje a pod záštitou města Slatiňany pořádá

DEN ZDRAVÍ
Udělejte něco pro své zdraví a přijďte v sobotu 1. 11. 2014 do sla-
tiňanské sokolovny od 9 do15 hodin.
Díky podpoře VZP a finančnímu grantu města si můžete nechat 
zdarma změřit cukr, cholesterol a krevní tlak. S odborníky se 
můžete poradit o zdravé výživě a produkty zdravé výživy si také 
zakoupit. Prodejci budou nabízet sýry,sušené ovoce, oříšky, med 
i medovinu a mnoho dalšího zboží.

Těšíme se na Vaší návštěvu SD Slatiňany

Pozvání na 10. setkání seniorů dne 6. 11. 2014 v 15 hodin v kláš-
teře – vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou školské sestry a M. Kyselová – Schmoranzová

Pozvánka
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Rada města Slatiňany

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Slatiňany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Rada města Slatiňany projednala
na své 105. schůzi dne 29. 9. 2014

1.  Příspěvek na vánoční koncert (ve výši 3000 Kč schváleno).
2.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v Domě s pečovatel-

skou službou Slatiňany (schváleno).
3.  Pacht lesních pozemků – (zrušeno).
4.  Vyřazení majetku města Slatiňany (starý koberec, kanc. židle + 

drobný vyřazený inventář z MŠ – schváleno).
5.  Přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany (na integraci žáka – 

schváleno).
6.  Žádosti o pokácení dřevin (poškozený javor na sídlišti a několik 

havarijních případů v Třešňovce – schváleno).
7.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Rekonstrukce místní komu-

nikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154) – (z důvodu 
přeložky a nepříznivých klimatických podmínek posunut termín 
dokončení na 31. 10. 2014 – schváleno).

8.  Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu – Doplnění ve-
řejného osvětlení v ul. Sečská, Slatiňany (smlouva o doplnění 
osvětlení na pozemku jiného vlastníka – Pardubického kraje – 
schváleno).

9.  16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2014 (příjmy z pojistného plnění a přeplatků 
energií, schváleno použití na grant pro vánoční koncert, zvířecí 
útulek, JPO a budování hřiště v Kunčí).

Rozšíření kamerového systému…
Městský kamerový systém byl v loňském roce z důvodu techno-
logického vývoje v tomto oboru inovován. Jeho význam spočívá 
v boji proti kriminalitě a odhalování dopravních přestupků.
Během měsíce listopadu proběhne další rozšíření městského ka-
merového systému vytvořením nového bezdrátového spoje pro 
přenos obrazu z IP CCTV kamery umístěné v místě výjezdu ze 
Slatiňan směr Nasavrky (u Bonetu). 
Z důvodu vandalství je také plánována instalace fotopastí na míst-
ním hřbitově, která by měla zabránit občasným nenechavcům, 
kteří i na tomto důstojném místě posledního odpočinku nenechají 
na pokoj předměty a květiny, které jim nepatří.

hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta

1  - SNK Evropští demokraté 8156 31,00% 2517 37,93% 1998 29,79% 2344 31,78% 517 18,23% 488 31,28% 292 24,41% 7

2  - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2563 9,74% 902 13,59% 778 11,60% 577 7,82% 128 4,51% 127 8,14% 51 4,26% 2

3  - Komunistická strana Čech a Moravy 2746 10,44% 768 11,57% 1003 14,95% 610 8,27% 221 7,79% 108 6,92% 36 3,01% 2

4  - Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, 
Podhůru a Kochánovice 6693 25,44% 1064 16,03% 1263 18,83% 2235 30,31% 1209 42,63% 301 19,29% 621 51,92% 6

5  - TOP 09 572 2,17% 132 1,99% 112 1,67% 202 2,74% 50 1,76% 55 3,53% 21 1,76% 0
6  - Občanská demokratická strana 863 3,28% 165 2,49% 316 4,71% 272 3,69% 51 1,80% 19 1,22% 40 3,34% 0

7  - ANO 2011 4718 17,93% 1088 16,40% 1238 18,46% 1135 15,39% 660 23,27% 462 29,62% 135 11,29% 4
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Legenda ke grafu

 1 - SNK Evropští demokraté

 2 - Křesťanská a demokratická unie -                              
Československá strana lidová

 3 - Komunistická strana Čech a Moravy

 4 - Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, 
Presy, Podhůru a Kochánovice

 5 - TOP 09

 6 - Občanská demokratická strana

 7 - ANO 2011

zdroj: © Český statistický úřad 

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:
Stedmanová M. L. – Světlo mezi oceány
Abdi, Hawa. – Nevzdávat se naděje

Měsíc s pěknou knihou
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V průběhu letošního roku oslaví ve Slatiňanech 13 manželských 
párů výročí 25 let společného života. Jako každoročně uspořádá 
město Slatiňany malou oslavu pro manželské páry dne 28. listopa-
du 2014 v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech.

Děkujeme všem příbuzným, známým a hlavně kamarádům, kteří 
se přišli rozloučit na poslední cestě s panem Milanem Pudilem. 
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Děkuji vřele všem sousedům a známým za projevy soustrasti 
a ušlechtilého soucítění, kterého se mi dostává po náhlém úmrtí 
mého manžela Stanislava Berana.
Hlubokou vděčnost a srdečné díky vyjadřuji Zuzce Dopitové 
a tamnímu svazu rybářů, jejichž slova útěchy mi snad pomohou 
nalézt nový pohled na život bez milovaného rybáře.
 Jaroslava Beranová – manželka a zarmoucená rodina

Oslava stříbrných svateb

Poděkování

Děkuji mnohokrát panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za krás-
né blahopřání k mému životnímu jubileu.

Jitka Ptáčková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městu Slatiňany 
za milé blahopřání k mým narozeninám.

Jindřich Boháč

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivana Jeníkovi a měs-
tu Slatiňany za milé blahopřání k mým narozeninám.

Václava Boháčová

Děkuji městu Slatiňany a panu starosto MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za přání k mým narozeninám.

František Kouba

Touto cestou děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, za bla-
hopřání, dárek a květinu k mým narozeninám.

Josef Čermák

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městu Slatiňany 
za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.

Marie Janoušková

Děkuji panu starostovi za hezké blahopřání k mým narozeninám.
Bohumila Machová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mému životnímu jubileu.

Ing. Milan Vorel

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

Jindra a Ivan Stehnovi

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

Ludmila a Josef Sýkorovi

PoděkováníPokud uvažujete o vá-
nočním dárku pro své 
blízké, nehodila by se 
Vám třeba tato knížka?
Je to překrásná publi-
kace plná nejen zajíma-
vých informací o na-
šem městě a okolí, ale 
též plná fotografií a do-
bových obrázků. Vyda-
lo ji Město Slatiňany 
a autorem je Jana Steh-
líková a Luděk Štěpán. 

Nahlédnout do ni můžete v městské knihovně a infocentru, kde ji 
lze i za 290 Kč zakoupit. 
O publikaci, kterou obdržel mimo jiné i pan Josef Machač 
z Kolína napsal: „Vrátil jsem se na dlouhé chvíle do doby mládí 
a z publikace jsem se dozvěděl mnoho mě dosud neznámého. Je 
to dílo obsažné, bohatě dokumentačně vybavené a stále se k němu 
budu vracet. Díky, díky, díky!“

NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ

Dovolte tedy pár řádek člověka z „odstupu“ k volbám do zastu-
pitelstva.
Jak vyhodnotit předvolební kampaň kandidátů v našem městě, to 
nejsem schopen kompetentně posoudit. Z mého úhlu pohledu tady 
bylo předvolebně mdlo, téměř mrtvo. Volební programy jednot-
livých seskupení se vzájemně kopírují. Ještě že jsem jich dostal 
do schránky jenom dva a ne sedm, podle počtu kandidujících stran 
a sdružení. Akorát, že se body programu přehodí v pořadí a oba-
lí se do balastu jiných slov stejného významu a málo se přidá 
z vlastního nápadu a něco málo se zase vypustí. Něco jsem si pře-
četl, nad něčím jsem se i pozastavil.
Důvody, proč někdo chce do zastupitelstva, jsou různé. Ve městě 
žijí lidé a zastupitelstvo musí s nimi ne jenom pracovat, ale spolu-
pracovat. Ale práce a spolupráce s lidmi je náročná a značně pest-
rá. Přirovnal bych tu spolupráci k obrazu mozaiky. Mnoho malič-
kých částí různého tvaru a různé barvy vytváří jeden celek, jeden 
obraz. A v té mozaice má každá část své místo. Samozřejmě, dá to 
práci tam tu onu malinkou část smysluplně zasadit a uložit, ale co 
je důležité, že bude tam a bude součástí krásného celku. A jestliže 
tam nebude, tak tam bude prázdné místo. 
Tak bych to viděl i s městem Slatiňany. Je to jako mozaika s krás-
ným obrazem uprostřed. Zdůrazňovat jenom to, či ono, to je jenom 
jedná část celku a sama o sobě není téměř k ničemu. 
Pěkně prosím nově zvolené zastupitelstvo města Slatiňany, aby 
se komplexně, v celku, podívalo a i nadále dívalo na obraz mo-
zaiky našeho města. Nevěřím, že všechno je špatně, jak se někteří 
vyjadřují. Určitě se do mozaiky našeho města v minulých letech 
podařilo zasadit pár krásných kamínků, částí…
Pěkně prosím nově zvolené zastupitelstvo našeho města, aby po-
kračovalo v dotváření města v jeho pestrosti. Je pořád něco, co je 
potřeba dotvořit nebo aktuálně poupravit. 
Pěkně prosím nově zvolené zastupitelstvo našeho města o rozváž-
nou kontinuitu v práci na obrazu mozaiky města Slatiňany.
© P. Štefan BRINDA, administrátor farnosti sv. Martina, Slatiňany

Tři prosby

Dne 21. 11. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Bohu-
slava a Miloslav Kořínkovi.

Dne 10. 11. oslaví diamantovou svatbu v kruhu rodinném manželé 
Marie a Miroslav Marvanovi.

Zlatá svatba

Diamantová svatba
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V roce 2013 započala tvorba přírodní zahrady kolem budovy 1. 
stupně. Cílem bylo vytvořit prostor pro učení se v přírodě, o příro-
dě a s přírodou. Tento prostor má sloužit žákům celé školy, druži-
ně, příměstskému táboru a našim dalším spřáteleným organizacím. 
V rámci dotačního mechanismu „Revolvingového fondu minister-
stva životního prostředí“ ve výši 70 000 Kč se nám podařilo posta-
vit pro žáky přírodní učebnu – zpevněnou plochu se stoly a lavi-
cemi. Mezi další prvky naší zahrady patří živá stavba z vrbového 
proutí, komunitní kruh ze smrkových klád, koutek divoké přírody, 
květnatá louka, jezírko, zeleninové vyvýšené záhony, bylinková 
spirála, ohniště, kompost, ptačí budky a hmyzí domečky.

Poděkovat chceme všem dospělým – učitelům, provozním 
zaměstnancům naší školy, rodičům, Městu Slatiňany, Minister-
stvu životního prostředí – za poskytnutí financí, materiálu, pod-
pory a také jejich přímé činnosti. 

Poděkovat chceme také žákům naší školy za nápady, kterými 
nás inspirovali na začátku i v průběhu projektu. Také za jejich 

aktivitu a nasazení při samotné tvorbě v rámci hodin Prvouky, 
Přírodovědy, Výtvarné výchovy a hlavně Pracovních činností. 

Věříme, že naši žáci budou mít díky přírodní zahradě mož-
nost učit se na čerstvém vzduchu, pozorovat, experimentovat, 
prakticky si ověřovat své hypotézy a teoretické závěry. Pomocí 
postupů jako je např. kompostování, mulčování či vzájemné pěs-
tování různých navzájem prospěšných rostlin se žáci budou moci 
naučit citlivému přístupu k půdě. Budováním a následnou péčí 
o zahradu si budou moci vytvářet pozitivní vztah k životnímu 
prostředí.

Věříme, že naše škola se svým vzdělávacím progra-
mem“Škola blízká přírodě a lidem“ bude přírodě ještě o velký 
kus blíž.

Martina Brázdová

Také letos si přijdou na své příznivci dobré hudby a obecně 
prospěšné společnosti Rytmus Chrudim. Na pátém benefičním 
koncertě zahraje Bára Hrzánová se skupinou Condurango. 
Koncert se uskuteční první adventní neděli 30. 11. 2014 v chru-
dimském divadle Karla Pippicha. Čeká nás výjimečný večer plný 
kvalitní hudby, která potěší srdce i bránice. Vstupenky může-
te zakoupit v předprodeji od 3. 11. v Divadle Karla Pippicha 
v Chrudimi nebo v infocentru. 

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje 
lidi s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního zne-
výhodnění. Jednou z hlavních oblastí podpory je hledání vhod-
ného zaměstnání nebo učení se dovednostem, které jsou důležité 
pro samostatnější život. Nově svoje služby rozšíří na poskytování 
podpory v oblasti bydlení. 

„Jsme velmi rádi, že nás podpoří také Nadace divoké husy 
tím, že výši výtěžku z koncertu zdvojnásobí. Výtěžek plánujeme 
použít na zavedení nové služby Podpora samostatného bydlení. 
Konkrétně pořídíme trezor pro cennosti uživatelů, investujeme 
do vzdělávání pracovníků a nakoupíme pomůcky k nácviku 
dovedností v domácnosti“ vysvětluje koordinátorka koncertu 
Božena Nováková.

Condurango podpoří Rytmus Chrudim také věnováním daru 
do internetové aukce s názvem Čertovská dražba. Aukce potr-
vá od 1. 12. do 4. 12. 2014. Dražit se budou zajímavé předměty 
a poukazy, nebo hodnotné zážitky a služby. Zapojit se může kdo-
koli, kdo má přístup k internetu a chuť podpořit Rytmus Chrudim 
o.p.s. Více na www.rytmuschrudim.cz.
Rytmus Chrudim, o.p.s., Heydukova 392, 537 01 Chrudim, 
777 742 139.

Mgr. Michaela Panáková, panakova@rytmuschrudim.cz

Základní škola a její přírodní zahrada

Chrudimské divadlo v rytmu
Báry Hrzánové a Conduranga
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Ptáme se za Vás
Léto je za námi a tak na místo výletů po hradech a zámcích někteří 
z vás pokukují sem tam po nějaké kultuře, ať již divadle, koncertě 
či vystoupení… Jednou z těch, které je kultura a hlavně hudba 
velice blízko je, nyní už slatiňačka Jana Sychrovská. Pro ty, kteří 
by ji snad neznaly je učitelkou zpěvu v místní zušce a také sólovou 
zpěvačkou. Dovolila jsem si pro ni připravit pár otázek a věřím, že 
si je i s odpověďmi rádi přečtete.

1/ Napsala jsem o tobě, že už jsi slatiňačkou? Vím, že jsi „pů-
vodně moravanda“ z Valašska. Mohla by ses čtenářům trošičku 
představit?
Ano, pocházím z Moravy z Valašska z malé vesničky Brusné 
u Bystřice pod Hostýnem. Je to nedaleko Zlína, na úpatí Hostýn-
sko – vsetínských vrchů. Do Slatiňan jsem se přestěhovala s ro-
dinou před pěti lety, protože můj manžel a jeho rodina pochází 
ze Slatiňan. Předtím jsme žili v Praze a také přechodně tři roky 
v Bratislavě. Mám dvě děti syna a dceru. 

2/ Jak jsi se vlastně dostala ke zpívání ? Co rozhodlo o tom, že jsi 
se dala na dráhu zpívání a talent jsi měla po kom podědit? 
Od malička se v naší rodině zpívalo. Těžko říct, po kom jsem zdě-
dila hudební talent, protože se hudbě a zpívání věnovali snad úpl-
ně všichni členové rodiny. Dědeček hrál na trubku a bicí, tatínek, 
tety a strýc hráli na housle. Měla jsem strašně ráda večery, kdy 
jsme se scházeli každý týden a pořádali jsme tzv. zpívanky. Hrálo 
se na kytary, strýc hrál na housle a všichni jsme zpívali.

3/ Kde a co máš vystudované? Vím, že jsi zpívala operetu. 
Sklouzneš i k jiným žánrům? A hraješ na nějaký hudební nástroj?
Vystudovala jsem brněnskou konzervatoř obor operní zpěv. Zpí-
vám ale různé žánry. Muzikály, chansony, písně Jaroslava Ježka 
a písně z období první republiky. Takové, jaké si můžeš poslech-
nout ve starých filmech pro pamětníky. Zpívám je proto, jelikož 
se zajímám o historii a novodobou historii. V repertoáru mám ale 
také populární písně a také několik písní vlastních. Hraji na klavír 
a ve svých vlastních písních se někdy doprovázím na kytaru.

4/ Kam tě to zaválo po dokončení konzervatoře?
Po ukončení studia jsem pracovala jako zpěvačka ve zpěvohře 
Národního divadla v Brně, potom jsem odešla do Prahy do Hu-
debního divadla v Karlíně. Tam jsem působila asi jen jeden rok, 
protože jsem odešla na mateřskou dovolenou. Po mateřské jsem 
se už do divadla nevrátila, byla jsem na volné noze a měla příleži-
tostně nějaké koncerty. 

5/ Mohla bys zmínit nějaké své úspěchy? Jak se ti profesně daří?
Pracuji zde na ZUŠ jako učitelka zpěvu a zároveň dělám koncerty 
a vystupuji na kulturních akcích v tomto regionu. Spolupracuji 
s pianistou a varhaníkem Petrem Hostinským, violistou Alešem 
Křivským. Nedávno jsem začala spolupracovat s manažerem Pe-
trem Podhájeckým. 

Ve Slatiňanech pořádám každý rok dva koncerty na zámku, jeden 
jarní a jeden vánoční. Na letošní vánoční koncert jsem si pozvala 
jako hosta sólistu olomoucké opery a Státní opery v Praze a také 
letošního držitele ceny Thálie Jiřího Přibila. 

6/ Nikdy jsi nezapochybovala, jestli jsi přeci jenom neměla dělat 
něco jiného? Zpěv je tvůj splněný sen nebo byly i jiné?
Zpěvačkou jsem chtěla být už od malička, zúčastňovala jsem se 
různých dětských soutěží, ale na nápad jít na konzervatoř mě při-
vedla paní učitelka Pavla Caletková, u které jsem zpívala v dět-
ském sboru v Bystřici po Hostýnem. Potom mě také podpořili 
rodiče, kterým jsem vděčná za to, že mě podporovali na studiích 
v Brně. Určitě jsem někdy zapochybovala, jestli je zpívání to pra-
vé, co mám dělat. Nastaly i překážky, které jsem musela překonat, 
ale asi o to více jsem chtěla dál zpívat. Protože největší odměnou 
je pro mě spokojený posluchač, kterému se snažím svým vystou-
pením předat pozitivní energii a pohladit jeho duši. Myslím si, že 
hudba i léčí a já mám potom tu schopnost pomáhat tímto způso-
bem lidem.

7/ A co plány do budoucna, nechceš nějaké prozradit?
V nejbližší době plánuji vánoční koncerty, potom budou následo-
vat jarní koncerty na zámcích a také plánuji nahrát CD, kde budou 
populární, ale i mé vlastní písně. Takže takový lehčí žánr. Dále 
pak příští rok na jaře plánuji spolupráci a koncert s Chrudimskou 
filharmonií...
Ráda Vás čtenáře tedy například pozvu do knihovny zámku 
ve Slatiňanech, kde plánuji na 7. prosince koncert. 

Přeji Ti hodně šikovných žáčků a žákyněk ve škole a hlavně zdra-
ví, aby ti to ještě hodně dlouho takhle překrásně zpívaloJ a dělala 
jsi svými zpěvem radost nejen nám slatiňákůmJJ.

Ptala se Renta Maryšková



6

Před padesáti lety se konalo ve velkém 
sále pražské Lucerny 27. dubna 1964 finá-
le soutěže Hledáme nové talenty ve zpěvu. 
Zúčastnila se ho naše rodačka Helena 
Vondráčková.

Pro sedmnáctiletou studentku druhého 
ročníku dvanáctiletky v Chrudimi byla 
píseň od G. Gershwina The man I love 
(Muž, kterého miluji) první prestižní 
vystoupení před nabitým hledištěm.

Do této soutěže ji v roce 1963 přihlásil 
její otec a v požadovaném termínu Praž-
ské kulturní středisko registrovalo 764 
přihlášených amatérských zpěváků, což 
byl nebývalý počet, zaskočivší samotné 
organizátory soutěže.

Po první redukci adeptů o vystoupení 
bylo režisérem Šeřínským vybráno 364 
soutěžících rozdělených do 11 večerů 
po 33 zpěvácích. O postupujících do semi-
finále rozhodovali sami diváci a teprve 
od semifinále se funkce ujala patnácti-
členná odborná porota, aby objektivně 
posoudila šance jednotlivých interpretů 
a zabránila případnému lobování toho či 
onoho účastníka.

Semifinalistů bylo 125, z nichž mnozí 
předvedli solidní pěvecký výkon hodný 
profesionálů, natočit ve studiu rozhlasový 
záznam.

Tento stav se dále snížil na konečných 
24 účastníků finálového večera v Lucerně.

Porota u zpěváků hodnotila hlasový 
fond, hudební jistotu s tembr hlasu, zpra-
vidla však u 80 % písní rozhodovala melo-
die, její líbivost a intonační podmanivost 
vokální skladby.

Výsledek pěvecké soutěže ohlásil 
po jejím skončení konferenciér dr. Jan 
Pixa a v první desítce top zpěváků figuro-
vala na čele H. Vondráčková, o pouhý bod 

za ní se umístil Viktor Sodoma s anglicky 
zpívanou písní Crazy love.

Podle publicisty a člena poroty J. Čer-
ného Vondráčková zazpívala píseň bez 
jediné chyby s naprostou jistotou, dopro-
vázenou ladným tónem melodie autora 
hudby.

Za umístění obdržela křišťálový pohár 
časopisu Mladý svět, který jí byl odměnou 
za usilovnou soustavnou přípravu.

Na obr. č. 1 Helena zpívá v semifinále, 
obr. č. 2 zachycuje finálovou momentku 
vítězné písně a na obrl č. 3 je gratulace 
k prvnímu místu od člena poroty Harryho 

Macourka, vpravo je dr. Jan Pixa a za ním 
J. Černý.

Největším jejím konkurentem byl zmí-
něný V. Sodoma na obr. č. 4, jehož někteří 
porotci upřednostňovali, neboť byl více 
mediálně znám z televize a jeho pěvecký 
projev byl rovněž bezchybný.

Pro Helenu rozhodl ještě před ukon-
čením studia na střední škole její výraz-
ný pěvecký talent, jakou cestou se bude 
v životě ubírat. Přítomný otec Heleny 
v Lucerně byl zahrnut nabídkami od médií 
(rozhlas a televize) včetně agentur. 
Z úspěchu dcery prožíval Vondráček tako-

vou euforii, na kterou do konce života 
nezapomněl.

Ředitel divadla Rokoko Darek Vostřel 
projevil o Helenu eminentní zájem, 
do jehož souboru také nastoupila a setkala 
se s V. Neckářem a M. Kubišovou, s nimiž 
pak zpívala v Golden Kids.

3. září jí vyšla první píseň a zároveň 
první velký hit Červená řeka, čímž odstar-
tovala oslnivou kariéru královny popu.

Uměleckou dráhu Heleny sledovali 
rodiče s velkým zájmem a na vyzvání kro-
nikářky Míly Tiché sepsali retrospektiv-
ní záznam o úspěšném působení dcery 
v showbyznysu, který byl přepsán do kro-
niky města (1990).

Vydavatelství Supraphon vydalo 
k jubileu padesáti let na scéně H. Vondráč-
kové dvě CD pod názvem Best of Best 
s celkem 41 hity v originálních verzích.

Na závěr si připomeneme koncertová-
ní H. V. v jejím rodišti a některé pořady 
v televizi.
26. 5. 1965   první veřejné vystoupení 

na chrudimské půdě
25. 1. 1975  koncert s kapelou Strýců 

v místní sokolovně (velký  
úspěch, vyprodáno)

8. 12. 1976  druhý koncert v sokolovně, 
opět velký úspěch

11.10. 1986  v televizním pořadu Do-
staveníčko ve Slatiňanech 
vystoupila jako průvodkyně 
vedle zpěvu

21. 12. 1991  vánoční koncert zpěvačky 
s pozvanými hosty v kostele 
sv. Martina, na varhany hrál 
otec

18. 12. 1993   opakování téhož, snímek č. 
5 oba zachycuje před vy-
stoupením

20. 11. 1997   TV Nova pořádala soutěž 
Triga, jíž se zúčastnilo 28 
manželských párů ze Slati-
ňan, za náš tým byla kapi-
tánkou naše slavná rodačka

28. 12. 2002  televize uvedla GEN (Ga-
lerie elity národa), H. Von-
dráčková pohledem J. Sebe-
chlebského, byl několikrát 
reprízován.

Ing. Milan Vorel, 
foto archiv

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Gershwinův song katapultoval studentku H. Vondráčkovou mezi hvězdy pop music

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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Léto vystřídalo podzim a to znamená, že Formani začínají novou 
sezónu. Letos jsme ji zahájili rovnou dvojitým vystoupením Pro-
dané nevěsty v Horních Počernicích. Všichni jsme se moc těšili 
na to, až se po létě sejdeme se spoluúčinkujícími soubory a až si 
opět společně stoupneme na pódium a užijeme si to. Opět se uká-
zalo, že je dobré míti na roli Mařenky obsazené dvě šikovné zpě-
vačky, protože Tereza Růžičková, která měla tyto dvě představení 
odzpívat nečekaně přes noc ztratila hlas a tak musel zaskočit dru-
há Mařenka, Jana Svašková. Zhostila se toho s úsměvem a se ctí 
obě představení odzpívala a to i přes to, že má jen pár týdnu do po-
rodu. Obecenstvo přijalo těhotnou Mařenku s úsměvem a na konci 
ji odměnili, tak jako nás všechny, obrovským potleskem. 
Hned na druhý den nás, spolu se Sejkorkami, čekalo vystoupení 
na dvou akcích v Pardubicích. Na Perštýnském náměstí jsme za-
tančili na Dni zemědělců a na zámku na Dožínkách. Byl krásný 
den, do té doby než jsme měli vystoupit my. Asi tak minutu před 
nástupem na pódium se rozpršelo. Nenechali jsme se však odra-
dit a dostáli jsme slovům naší oblíbené písně: „Ať prší nebo ne, 
my přece jedeme!“. Vystoupení jsme přesunuli do jednoho ze sálů 
v zámku, kde akce probíhala. Lidé se nechali zlákat a přišli nám 
i Sejkorkám vytvořit do sálu úžasnou atmosféru. 

Druhé místo, které jsme v nové sezóně navštívili s Prodanou ne-
věstou bylo rodné město Bedřicha Smetany, krásná Litomyšl. 
I zde nás diváci odměnili srdečným potleskem a úsměvem na tvá-
ři, což nás opět zahřálo u srdce a velice potěšilo.
Asi největší akcí začínající nové sezóny Formanů bylo účinkování 
na 5. Národní přehlídce sokolských folklórních souborů v Bzenci, 

které se konalo v sobotu 11. 10. Odjížděli jsme brzy ráno. V 6.30 
jsme nabalili všechny kroje rekvizity do autobusu a vyjeli směr 
jižní Morava. Cesta probíhala poklidně. Někteří dospávali a na-
bírali síly a jiní si povídali a zaplňovali autobus smíchem nám 
vlastním. Když jsme dorazili na místo, ubytovali jsme se a vyra-
zili na prostorovou zkoušku. Byli jsme překvapeni velikostí pódia 
a tak pro nás byla „prostorovka“ vítaným přínosem. Poté jsme se 
odebrali do místní restaurace na oběd. Pak už byla na řadě sa-
motná přehlídka. Účastnilo se jí, kromě nás, dalších 9 souborů 
z různých koutů České republiky – Dykyta z Přerova nad Labem, 
Dřeváček z Jihlavy, Džbánek a Džbáneček z Martínkova, Kor-
dula z Velkých Bílovic, Odra z Vítkovic, Skanzen Škoda z Plzně 
a Kyčera, Rozmarýn a Vycpálkovci z Prahy. Program byl pestrý 
a zajímavý. Snažili jsme se každému souboru vytvořit příjemnou 
atmosféru a podpořit je při jejich vystoupení, což se nám vrátilo 
v podobě výborné atmosféry při našem vystoupení. Život manžel-
ský v našem podání se líbil a sklidil velký potlesk, z čehož jsme 
měli obrovskou radost. Po skončení programu a bramborovém 
salátu s řízkem nás čekala zábava v místním sklípku, kde na nás 
čekal i Župní Minikošt s téměř 200 vzorky vín od místních a blíz-
kých vinařů. Hrálo se a zpívalo se, tančilo se a pilo se výborné 
víno až do ranních hodin. Druhý den nás už čekala cesta do na-
šich domovů. Rozcházeli jsme se s unaveným úsměvem na rtech 
po úžasném dni a noci, ale současně i se steskem a smutkem v srd-
ci, že už to končí a musíme se rozloučit. Jedno je však jasné: po-
řádně jsme si to všichni užili, navázali nová přátelství a na víkend 
v Bzenci jen tak nezapomeneme.

Karolína Spisáková

Nová sezóna Formanů začíná!

Začátek měsíce října, byl ve školní družině pro děti překvape-
ním – vycházka do Švýcárny, kde probíhalo řezbářské sympozi-
um. Řezbáře jsme s nadšením sledovali přímo při tvorbě. Před-

stavili svá krásná díla a ochotně odpovídali na otázky, kterých 
bylo opravdu dost. Dostali jsme také návod, jak se stát řezbářem 
a čím začít. Někteří šikulové si sbírali materiál k vlastní tvorbě 
už na zpáteční cestě do družiny.
 Jitka Rondzíková, vychovatelka

Školní družina na Švýcárně
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Na ten první z nich, 
v neděli 7. září jsme 
jeli na Vysočinu. Byl to 
výlet spojený s houba-
řením. Bývá to už naše 
tradiční akce, kdy neje-

deme za novými poznatky, ale tam, kde 
tou dobou skutečně „rostou“. A tak to byla 
zase naše dobrá známá Pustá Kamenice – 
se svou hornickou a železářskou historií, 
hájenkou a lesem blízko železniční zastáv-
ky. Bývala tu těžba železné rudy i huť 
na její zpracování, ostatně jedna část obce 
se dosud jmenuje Pec. A ten přívlastek 
„Pustá“ je z doby po zničujícím nájezdu 
Švédů v třicetileté válce.

My jsme za krásného počasí prochá-
zeli lesem a houby tu opravdu byly. Už 
s plnými košíky i taškami jsme se pak 
zastavili u kapličky a hájenky Bukovina, 
tam si poseděli a odpočinuli.

 Potom už následovala procházka 
do Borové. I Borová je zajímavá, byli 
jsme tu předčasem i na naučné stezce 
Borová – kolem místa U výbuchu, kos-
tela sv. Kateřiny a ke Skalce, opředené 
pověstí. V obci je ještě jeden kostel – 
sv. Markéty, u něj kostnice se střechou 
ve tvaru helmice Turků, připomínající 
jejich někdejší vpád. Na letní pobyt sem 
jezdil T.G. Masaryk, v místním hostinci 
U Dostálů vystoupil jako houslista tehdy 
třináctiletý Bohuslav Martinů, do Borové 
umístila děj některých svých děl Tereza 
Nováková. A my jsme odtud vlakem už 
mířili domů, zpracovávat svoje úlovky.

Týden nato – 14. září jsme využili 
akce Dny evropského dědictví v Pardubi-
cích a vyjeli tam na výlet. Nabídka byla 
bohatá – byly zpřístupněny i památky 
běžně nepřístupné. I když akce začínala až 
ve 12 hodin, viděli jsme toho hodně. Nej-
prve jsme byli na komentované prohlídce 
Příhrádku, kde jsme se seznámili i s dlou-
hou historií objektu. 

Následovala exkurze po městské 
památkové rezervaci s odborným výkla-
dem PhDr. Františka Šebka. Obešli jsme 
tak řadu zajímavých objektů a získali 
hodně nových poznatků, nebo si něco při-
pomenuli. Krásné náměstí s historickými 
domy, Zelená brána, za ní prostor, kde 

tekla Městská řeka, kostel sv. Bartolomě-
je, ulice Kostelní, Zámecká. Je známo, že 
i v historii bylo město úžasné a tak není 
divu, že se tehdy říkalo o něčem krásném 
„Skví se jako Pardubice“. Exkurze konči-
la na zámeckém nádvoří. V zámku jsme 
byli už několikrát, jak na stálých expozi-
cích, tak na příležitostných výstavách. Ale 
přesto se vždy rádi pokocháme pohledem 
na tuto pernštejnskou rezidenci, na Par-
dubický Norimberk, i na mohutné valy 
s rondely – a je přímo obdivuhodné, co 
sem muselo být navezeno v té dávné době 
a bez velkých dopravních prostředků. 

Využili jsme tu mimořádné zpřístup-
nění vyhlídky na zámecké věži, prohlédli 

si kapli Tří králů, rytířské sály a výsta-
vu k Roku barona A. Krause, i od Vánoc 
vystavovaný krásný křišťálový betlém. 

V galerii v objektu někdejší zámec-
ké konírny na Příhrádku jsme navštívili 
výstavu Království za koně. Tady byla 
možnost seznámit se s řadou umělec-
kých děl na téma vztahu člověka a koně. 
Tato výstava je vlastně i k výročí Velké 
pardubické steeplechase, která se popr-
vé běžela v roce 1874. A ten shakespea-
rovský titul výstavy se opravdu hodí – 
vždyť kůň a jeho historie se týká vládnutí, 
moci, i legend a přísloví, kůň je vděčný 

námět pro sochaře, malíře i fotografy. Je 
tu vystavována i práce nám známého jaro-
měřského sochaře Petra Nováka. 

Nakonec jsme mířili do krásné 
Machoňovy pasáže na výstavu fotografií 
Jana a Sáry Saudkových. Tady se nám 
ale nedařilo – přes veškeré původní infor-
mace byl začátek výstavy odložen až 
na 16. září. Tak tam snad jedině každý 
sám.

V sobotu 5. října jsme se na pozvání 
KČT Chrudim zúčastnili Chrudimského 
pochodu generací. Ten pořádal klub spolu 
s městem Chrudim. Akce vrcholila u roz-
hledny Bára. Počasí nám opět přálo – pro-
cházka parkem i lesem kolem Švýcárny, 
Kočičího hrádku byla příjemná. A stejně 
i vydatné občerstvení u rozhledny. 

Tam nás čekala i možnost různého 
zdravotního vyšetření – abychom věděli, 

jak jsme na tom. S lektorkou jsme udělali 
procházku s nordic walking nebo treko-
vými hůlkami. I to bylo pro nás zajímavé 
a velmi poučné. 

A pak už jen procházka lesem zpět 
domů a přemýšlení, kam zase příště. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Tři podzimní výlety Klubu českých turistů Slatiňany
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Už minimálně měsíc předem jsme odpovídali na dotazy, kdy pro-
běhne výstava hub, kterou v našem městě každoročně připravují 
dobrovolníci ze Základní organizace ČSOP Nasavrky ve spoluprá-
ci s CHKO Železné hory a městem Slatiňany. Zájemci a zdaleka 
ne pouze místní se dočkali 3. a 4. října. Letos nejen plné stoly hub, 
ale i parapety pod okny zaplnily tácky s jednotlivými exempláři, 

krásně označené a popsané. V případě zájmu byly také zodpově-
zeny dotazy nejednoho „houbaře amatéra“ zkušeným a ochotným 
mykologem. Na letošní výstavě jste mohli shlédnout 333 exem-
plářů, a to už opravdu jistě stálo za toJ. Děkujeme všem, kteří se 
na její přípravě i realizaci podíleli.

Letošní podzim nám byl nakloněn slunečním svitem a ukázal nám 
celou svou širokou paletu barev. Děti z MŠ Děvčátka MOMO trá-
vily mnoho zářijových a říjnových dní venku na zahrádce nebo 
na procházkách v barevně se měnícím zámeckém parku. I letošní 
Michaelskou slavnost jsme společně s rodiči strávili venku. Svá 
ochranná křídla nám poskytla louka v parku a pomyslný drak 
(který nebyl jen pomyslným), se schoval v zákoutí větví vysoké-
ho smrku. Na louce zkoušeli plachtit draci, které stateční tatínci 
toužili dostat k obloze a udělat radost svým dítkům. Michael stojí 
na přechodu léta a podzimu, tzn. období, kdy vše vnější ve své 
kráse uvadá, a o to více sílí to duchovní, to, co máme uvnitř. Tento 
přechod vyžaduje vždy mnoho sil. I v přírodě působí síly, které 

jakoby chtěly zabránit dalšímu pokroku a rozvoji a postava Mi-
chaela tak může posilovat v odvaze k boji, k překonání těchto sil. 
Obrazně můžeme tyto síly zániku vyjadřovat jako draka, se kte-
rým za pomoci Michaela zápasíme. Proto je dobré dětem vyprávět 
o statečném princi, který dostal slunečné dary (korunu, meč a šer-
pu) a za pomoci nich se mu podařilo vzít drakovi jeho moc. I naše 
děti dostaly plášť a meč a po jednom vykračovaly vstříc dračí sluji. 
Odměnou za jejich statečnost a odvahu jim bylo červené jablíčko, 
které vítězoslavně přinášely. Slavnost se velmi vydařila a na škol-
kové zahrádce pokračovala do pozdního odpoledne piknikem 

a ohýnkem s pečenými bramborami. 22. 10. se ve školce konala 
tento rok již druhá přednáška. Tentokrát naši školku navštívil pan 
Francis van Maris, zástupce ředitele Novalis College v Eidhovenu 
z Nizozemí, který je zkušeným lektorem a již 20 let jezdí do Česka 
vzdělávat waldorfské učitele. Jedním z témat přednášky bylo i jak 
pedagogika ovlivňuje zdraví dětí. Přednáška se konala pod zášti-
tou ZŠ Waldorfská v Pardubicích, děkujeme za zprostředkování. 
A co nám přinese listopad? Čeká nás vystoupení folklórního sou-
boru Sejkorky v rámci festivalu Tradice, Martinská slavnost a s ní 
vyhlížení zda přijede Martin na bílém koni? 

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

Podzim v MŠ MOMO

Výstava hub
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Po letních prázdninách se mateřská škola představila kompletně 
v novém kabátě. Během prázdnin byla dokončena poslední etapa 
zateplování. Nejen navenek, ale i uvnitř čekaly na všechny děti 
a zaměstnance vesele vymalované vstupní vestibuly a krásně při-
pravené třídy. Mezi nováčky patřilo 40 dětí, které nastupovaly 
do naší školičky poprvé. Některé radostně, některé se slzičkami 
v očích a některé s pláčem opouštěly náruč svých rodičů. Tam 
už na ně čekali jejich paní učitelky a dychtiví kamarádi, kteří už 
jsou ve školce mazáky. Že se dětem ve školce líbí hned od samého 
začátku signalizuje fakt, že průměrná docházka za první zářijový 
měsíc nového školního roku přesáhla číslo 23. Všech pět tříd je 
plně obsazeno. Hned od prvních dní jsme se všichni seznamovali 
a poznávali mezi sebou. Usměvavé paní učitelky se snažily pro 
děti připravovat prostředí radosti, pohody a hry. Krásné počasí zá-
řijových dnů nám umožnilo trávit hodně času venku na zahradě, 
ti starší pak i procházkami městem a parkem. Krásné počasí jsme 

využívali i odpoledne pobytem na zahradě s možností využívání 
všeho, co na ní máme. Nezapomněli jsme i na naše kamarády, 
teď už prvňáčky a společně s nimi jsme si užili divadelní před-
stavení pohádky „O perníkové chaloupce“ v netradičním podání 
divadelního souboru Duha, který pro nás zahrál v sokolovně. Naše 
setkání bylo velmi radostné. Hned od začátku září pořádáme pro 
nejstarší děti předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi, které-
ho se dle zájmu účastní 38 předškoláků. Bude trvat až do konce 
druhé dekády měsíce listopadu. Ještě v říjnu začneme postupně 
realizovat vodní hrátky v bazénu DSS Slatiňany. Všechny pro-
gramy, které s dětmi realizujeme, vytvářejí samy paní učitelky 
tak, aby se dětem líbily, byly jim blízké, prožívaly při nich radost 
a nacházely uspokojení. Takže děti si nejen hrají, ale také tvoří, 
zpívají, tancují, kreslí a malují, cvičí, hrají různé hry, poznáva-
jí a při tom se učí sžívat s kolektivem svých vrstevníků, spolu-

pracovat, vzájemně si pomáhat a pěkně se chovat. Při plánování 
vycházíme z programu „ Je nám dobře na světe“, který vychází 
z ročního období, z prostředí, ve kterém žijeme a do kterého pa-
tříme. Oslavujeme svátky v roce, poznáváme své město a okolí. 
Jezdíme také na výlety, do divadla, na exkurze (naší první v tomto 
roce byl výlet do JZD Rosice na den otevřených dveří). Všechny 
aktivity přizpůsobujeme svojí náročností dětem podle jejich věku 
a schopností. Ti nejmenší potřebují klid a pevné zázemí ve své 
třídě u svých učitelek k dobré adaptaci na svoji životní změnu, 
kdy opustili laskavou a vždy opatrujicí náruč své maminky a ta-
tínka. Premiérou pro druháčky jsou třeba právě začínající vodní 
hrátky. Nejvíce aktivit mají děti zbývajících tří tříd, kde je letos 
60 předškoláků. Na ty čekají již mnohem náročnější úkoly. Hra-
vou formou se budou připravovat na vstup do první třídy základní 
školy. Chceme, aby přechod pro ně byl nenásilný a co nejméně 

problémový. Proto se učí především na základě her, praktických 
zkušeností, prožitkovým a kooperativním učením, experimento-
váním a projektovým učením v celém interaktivním procesu. Tím 
podněcujeme děti nejen k získávání vědomostí a poznatků, ovlá-
dání dovedností, ale vedeme je k získávání zájmu a chuti dívat 
se kolem sebe, naslouchat a objevovat, radosti učit se a chovat 
tak, jak je požadováno společností. O všech našich činnostech se 
mohou rodiče dětí přesvědčit i dočíst na nástěnkách v šatnách dětí. 
Celý den v mateřské škole mají děti velmi pestrý, naplněný mnoha 
rozmanitými činnostmi a aktivitami. K tomu patří i v odpoledních 
hodinách pořádaný kroužek angličtiny. Mimo to se mají možnost 
děti přihlásit na lyžařský výcvik pořádaný organizací Ski Fanatic. 
Tím vším se snažíme doplňovat rodinnou výchovu, která je pro 
dítě prioritní. Spolupráce nás a rodičů je předpokladem naší spo-
lečné a úspěšné práce.

Hana Rudová, ředitelka MŠ

Život v MŠ Slatiňany
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Psalo se 11. října 2014. Už dopoledne si mnoho náhodných 
kolemjdoucích všímalo, že se v areálu ZUŠ Slatiňany něco děje. 
Pilní skautští mravenečkové nosili stoly, skládali lavičky a stavěli 
velké konstrukce. „Zelená plachta je od tyček na lavičce a dojdě-
te někdo pro konvici do klubovny!“ Ano, příprava byla celkem 
náročná, ale v 13.45 mohl Den pro Afriku konečně začít.

Odpoledne se zahrada ZUŠ Slatiňany zaplnila hlavně rodiči 
s dětmi. Pro ně tu byly připraveny dílny s Africkou tématikou. 
Mohly si tu namalovat africkou masku, navléknout korále nebo 
vyrobit vlastní hudební nástroj. Kdo chtěl, nechal si od šikov-
ných skautek udělat copánek do vlasů. Ti odvážnější si zahráli 
velbloudí závody. Kouzelník bohužel nedorazil, protože ho stihla 
nemoc, ale místo toho jsme se v divadelním představení, které 
si připravili Patrik Půlpán a Anna Žáčková, dozvěděli, proč se 
pavouk a moucha nemají rádi.

To už ale dorazila první hudební skupina GOJI. Než se 
nachystali na pódium, stihli někteří odvážlivci ochutnat sma-
žené cvrčky, chutnali jako brambůrky a banánové koblihy byly 
také vynikající. Kytara, housle a saxofon, dohromady to znělo 
báječně. Pak ale přišlo něco tvrdšího, HEADBANGERS. Ty pak 

vystřídala kapela se jménem KRABICE REVIVAL BAND, ti 
hráli i známé písničky, takže se k nim mnozí přidávali. Posled-
ní hudební skupina, která zahrála, byli ALL REGRETS. Pozdě 
večer jsme se podívali na stop-motion video s africkým příbě-
hem, které bylo vtipnou tečkou na konec.

„Během celé akce se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 
7 875 korun. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli, za při-
spění na postavení školy v Etiopii, díky které se budou moci 
vzdělávat další děti.

Zvláštní poděkování patří skupinám Goji, Headbangers, Kra-
bice revival band a All regrets za benefiční konzert, to znamená, 
že hráli za nula korun!

Poděkování také patří partnerům akce, kterými byli občan-
skému sdružení Altus, informační portál Chrudimka.cz a PRO-
TRONIX. s.r.o. S radostí můžeme říct, že se akce povedla 
a za rok se můžeme těšit na další ročník“, jak dodává jedna 
z hlavních pořadatelek Ema Cachová.

Středisko Junáka Slatiňany děkuje Základní umělecké škole 
ve Slatiňanech a jejímu řediteli panu Petru Šottovi za umožnění 
uspořádat tuto akci v areálu ZUŠ. Děkuje rovněž panu učiteli 
Aleši Křivkovi za technickou podporu během akce.

Za středisko Junáka Tereza Koberová

Den Afriky a sbírka Postavme školu v Africe
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Ve středu 12. listopadu 2014 od 17.30 
hod se v sokolovně ve Slatiňanech usku-
teční informační a ukázková hodina vyso-
ce účinného cvičení spirální stabilizace 
páteře. Jedná se o propojení stabilizačních 
svalů v celém těle najednou v průběhu 
optimálně koordinovaného pohybu. Pohy-
bový program používá v každém cviku 
všechny důležité prvky najednou: posilo-
vání, stabilizace, protahování, relaxace, 
koordinace. Tak vzniká vysoce efektivní 
regenerace meziobratlových plotének. Cvi-
čení je snadné se naučit protože využívá 
přirozenou koordinaci pohyb u člověka 

běžnou při chůzi a běhu. Cílem cvičení je 
regenerace po dlouhém sezení. Cvičení je 
prevence vzniku chabého držení, hyperky-
fozy, heperlordozy, skoliozy. Po sedavém 
zaměstnání nebo jednostranném zatížení 
cvičení obnoví svalovou balanci, uvolní 
bolestivé svalové napětí. Cvičením v sedě 
se upravují poruchy a rozsah pohybu s ple-
tenci ramenním, posílí se šikmé svaly 
břišní a relaxujeme šíji. Cvičením vestoje 
s oporou se stabilizuje trup a pánev a rela-
xujeme bolestivé napětí v zádech.

SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTE-
ŘE je léčba a prevence vzniku výhřezu 

meziobratlového disku bez operace, potíží 
po neúspěšných operacích páteře, spinální 
stenosy, skoliozy v každém věku, vytvo-
ření svalového korzetu, nestabilní chůze 
po operacích kyčelního s kolenního kloubu.

Pravidelná cvičená budou probíhat 
v případě zájmu každou středu v sokolov-
ně od 17.30 do 18.30 hod. pod vedením 
zkušené lektorky, fyzioterapeutky Mileny 
Lněničkové. Cena za 1 hodinu 70 Kč.

Přijďte si vyslechnout zajímavý 
výklad a ať již máte či nemáte potíže, 
tímto cvičením je můžete zmírňovat, nebo 
jim předcházet.

Ukázka cvičení spirální stabilizace páteře

Chovatelé vystavovali
V sobotu 27. září 2014 uspořádali cho-
vatelé drobného zvířectva ve Slatiňanech 
tradiční podzimní výstavu. Byla to jedna 

z největších výstav v posledních letech. 
Sešlo se 180 králíků, 120 holubů, 45 vo-
liér drůbeže, cizokrajné ptactvo. Pohár 
starosty města Slatiňany za králíky získa-
la Mgr. Květa Pluhařová, za drůbež Vác-
lav Meduna a za holuby Bohumil Jelínek. 
Velký zájem dětí i dospělých byl o soutěž 
v králičím hopu. Po celý den se konal do-
provodný program pro děti, zajištěno bylo 
bohaté občerstvení. 
V letošním roce oslavíme 75 let trvá-
ní Spolku. K tomuto výročí se uskuteční 
25. října 2014 slavnostní schůze s bohatým 
programem.

ZO ČSCH Slatiňany
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… to byla podzimní akce, která zpes-
třila krásné podzimní dny návštěvníkům 
muzea, dětem i kolemjdoucím turistům 
ve dnech 23. 9. až 4. 10. 2014. Po dobu 12 
dnů jsme mohli všichni téměř nepřetržitě 
sledovat práci některého z řezbářů, který 
z obyčejného kmene dřeva udělal umělec-
ké dílo. Celkem se tu vystřídali čtyři. 

Dva z nich, Jaromír Dědek (Česká 
Lípa) a teprve 20 letý Stanislav Cibulka 
(Nasavrky) čelili výzvě v podobě dřeva 
jedlého kaštanu, které bylo celkově horší 

na zpracování. Nakonec se s tímto úkolem 
poprali statečně. Každý z nich to pojal tak 
trochu jinak. Zatímco pan Dědek ztvárnil 
koně coby šachovou figuru a poměrně 
realisticky vystihl typickou klabonosou 
hlavu starokladrubského koně, pan Cibul-
ka zvolil osobitou formu plastiky, která se 
bude v budoucnu využívat také jako místo 
k odpočinku, kde se dá posedět. Koňské 

téma vtiskl do motivu podkov a znaku 
města Slatiňany.

Ostatní pak pracovali s lipovou 
kulatinou, kterou opracovávali jednak 
motorovou pilou a pak dlátem. Martin 
Šustr (Studnice), vytvořil svoji sochu 

pouze za pomocí motorové pily, takže 
mezi ostatními vyniká poněkud hrub-
ším zpracováním, ale své kouzlo určitě 
má. Posledním řezbářem byl svérázný 
Pavel Dlabal, který do svých děl dává 
i část ze své kreslířské práce karikatu-
risty a sochy v jeho podání jsou opravdu 
jedinečné a nesou si jistou dávku nadhle-
du a humoru. 

Jako každá prvotina i tato akce se 
nesla v duchu nových zkušeností a poznat-
ků, hlavně pro nás, co jsme ji organi-
zovali. Přes nesčetné množství překážek 
a problémů, které na nás čekaly po celou 
dobu akce, jsme se nakonec „dodlabali“ 
do příjemného, komorního zakončení dne 

4. 10. 2014. Kdy za účasti pana starosty 
MVDr. Ivana Jeníka, byly sochy předány 
městu Slatiňany a budou jako výrazné 
prvky sloužit pro potěchu oka v areálu 
muzea Švýcárna.

Všem, kteří se na akci podíleli děku-
jeme a těšíme se na další ročník. Kdo by 
měl zájem prohlédnout si plastiky s koň-
skou tématikou ještě v letošním roce, 
má poslední možnost ve dnech: 25.–26. 
10., 28. 10. a naposledy o prvním listo-
padovém víkendu 1.–2. 11. 2014, vždy 
od 10.00 do 17.00 hodin. Pro děti je 
od 17. 10. Volně přístupné venkovní hřiště 
s novými prvky.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Za muzeum Švýcárna Vendula Tesařo-

vá, tel. 469 315 134

ŘEZBÁŘI NA ŠVÝCÁRNĚ …
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Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, 
tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády, 
celé sbírky – větší množství – pozůstalost po sběrateli. Platím 
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tel: 724 22 92 92

Koupím garáž u nádraží ve Slatiňanech. Volejte 608 579 496.

Prodám garáž ve Slatiňanech v lokalitě „u trati“.
Cena dohodu, info na telefonu 725 012 992.

Zdarma ocením, nebo vykoupím vojenský materiál a staré mo-
tocykly do r. 1950. Za nabídky děkuji předem.
Libor.puma@post.cz, 608 579 496.

Soukromá inzerce


