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122. Laskavý večer
KOLEDUJEME SI

Provozní doba úřadu
o vánočních svátcích 2014–2015

Městský úřad Slatiňany bude od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.

Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte…

Vážení a milí spoluobčané, opět se přiblížil čas vánoční. Čas, kdy se 
radujeme společně se svými blízkými a známými, užíváme si klidné 
vánoční pohody. Radujeme se z dárku, které dostáváme i z toho, že 
můžeme své nejbližší obdarovat. Vždyť malý dáreček udělá větší ra-
dost než drahé, luxusní dary. Přeji vám, ať takovou radost zažíváte vy 
všichni právě v době nejkrásnějších svátků roku. Ať Vám tu radost 
přináší i pouhé posezení a popovídání si s přáteli, ať Vám ji přináší 
třeba i pěkné pořady v televizi, na jejichž sledování nemáme během 
roku čas, ať Vám ji přináší byť jen vůně vánočního cukroví a zářivý 
plamínek svíčky na Vašem stole.
Přeji Vám krásné Vánoce, zdraví a pohodu, děti ať si užijí dárků 
a zimních radovánek…

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Staří známí a ve Slatiňanech velmi oblíbení umělci PŘEMYSL 
RUT a MARKÉTA POTUŽÁKOVÁ u piana zazpívají vánoční 
písně staré i nové, lidové i autorské, světské i zbožné. Bude to 
jejich páté slatiňanské vystoupení a bezpochyby bude stejně las-
kavé, jako všechna předcházející.
Přemysl Rut je klavírista, zpěvák, divadelní režisér, herec, spiso-
vatel, básník a dramatik. Od roku 2008 je profesorem na DAMU. 
Tam působí jako odborná asistentka i Markéta Potužáková, která 
kromě zmíněné školy vystudovala herectví i v Paříži. Do Francie 
stále často jezdí hrát s různými soubory. Spolu tvoří neobyčejně 
povedený pár a nejen u klavíru jsou velmi příjemní a milí. Kdo 
přijde ve čtvrtek 11. 12. v 19 hodin do Společenského domu, roz-
hodně nebude litovat. z.j.

Občané ve prospěch místní části Kunčí…

Město Slatiňany děkuje občanům místní části Kunčí, za pomoc při 
úklidu veřejných prostranství a zbudování a úpravě dětského hři-
ště. Svojí pomocí přispěli ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme 
a pohybujeme se a hlavně ke zlepšení prostředí „obce“, ve které 
oni sami žijí a mají v ní povětšinu hluboko zapuštěné kořeny. Ně-
kdy i malá pomoc dělá divy.

Upozorňujeme občany, že 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti 
vyhláška č. 222/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Nová vyhláška, kterou připravilo Ministerstvo životního prostře-
dí, omezuje kácení stromů na soukromých pozemcích. Stromy 
rostoucí v „zahradách“ mohou být nově pokáceny bez povolení 
příslušného orgánu ochrany přírody pouze v případě, že se jedná 
o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm 
nad zemí (ovocné i ostatní) nebo OVOCNÉ DŘEVINY bez ohle-
du na jejich obvod ve výčetní výšce.
„Zahrada“ je nově definovaná jako pozemek v zastavěném úze-
mí, evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem vyu-
žití pozemku zeleň.
V ostatních případech je třeba na pokácení stromů povolení pří-
slušného orgánu ochrany přírody. 

Veronika Novotná, OVŽP

KÁCENÍ STROMŮ NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH

Pokud uvažujete o vánočním 
dárku pro své blízké, nehodila 
by se Vám třeba tato knížka?
Je to překrásná publikace plná 
nejen zajímavých informací o na-
šem městě a okolí, ale též plná 
fotografií a dobových obrázků. 
Vydalo ji Město Slatiňany a au-
torem je Jana Stehlíková a Luděk 
Štěpán. Nahlédnout do ni můžete 
v městské knihovně a infocentru, kde ji lze i za 290 Kč zakoupit.

NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 106. schůzi dne 20. 10. 2014

  1.  Dodatek k veřejnoprávní smlouvě (s Městem Chrudim – do-
datek č.4).

  2.  Souhlas se zřízením užívacího práva (podnájem) pro Českou 
spořitelnu, a. s. (pobočka Slatiňany) (úprava nájemního vzta-
hu v č.p. 771 T. G. M.).

  3.  Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k dis-
tribuční soustavě do napěťové hladiny pro realizaci stavby – 
Kompostárna Škrovád.

  4.  Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určené-
ho k dodávce elektrické energie z důvodu realizace chodníku 
v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech.

  5.  Schválení smlouvy a přijetí dotace na zřízení kompostárny 
(dotace od SFŽP–1 295 910 Kč).

  6.  Rozšíření městského kamerového systému ve Slatiňanech – 
II. etapa Bonet (nabídka).

  7.  17. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 1. zasedání dne 3. 11. 2014

  1.  Zahájení – zjištění usnášeníschopnosti.
  2.  Složení slibu členů zastupitelstva.
  3.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
  4.  Program 1. (ustavujícího) zasedání ZMS.
  5.  Jednací řád 1. (ustavujícího) zasedání ZMS.
  6.  Volbu členů návrhové komise (Mandys, Sejkorová, Kunc).
  7.  Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty 

a dalších členů rady města a předsedů a členů výborů zastupi-
telstva města.

  8.  Volbu členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty 
a dalších členů rady města a předsedů a členů výborů zastupi-
telstva města (Vychodil, Rulík, Pavlišová).

  9.  Schválení způsobu volby pro volbu starosty, místostarosty 
a dalších členů rady města a předsedů a členů výborů Zastupi-
telstva města Slatiňany (veřejné hlasování).

10.  Stanovení počtu členů Rady města Slatiňany (7 členů).
11.  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města 

uvolněni (starosta).
12.  Volbu starosty (I. Jeník).
13.  Volbu místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany 

(V. Kolek, Hanuš, Chalupník, P. Kolek, Meduna, Pilař).
14.  Výbory Zastupitelstva města Slatiňany.

–  určení počtu členů finančního výboru, kontrolního výboru 
a výboru pro územní plánování (3, 3, 5).

–  volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru 
(M. Bartošová, A. Pavlišová, F. Rulík).

–  volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního vý-
boru (J. Malina, M. Tkáčik, I. Mandys).

–  volba předsedy a členů výboru pro územní plánování (T. Rů-
žička, M. Hudec, D. Pavliš, P. Kolek, J. Brůžek).

15.  Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva města.

16.  Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního 
plánu (T. Růžička).

Rada města Slatiňany projednala
na své 1. schůzi dne 10. 11. 2014

  1.  Pověření členů zastupitelstva oddáváním, Užívání závěsného 
znaku se státním znakem, stanovení oddacího dne, úřední ur-
čená oddací místnost.

  2.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/08 na zpracování Změ-
ny č. 2 Regulačního plánu pro lokalitu Trpišov.

  3.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Staveb-
ní úprava plochy pro parkování osobních automobilů na dvoře 

MěÚ Slatiňany (Stavební a pece, s.r.o. CR).
  4.  Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku pro JSDH 

Slatiňany (přívěs. vozík).
  5.  Čerpání rezervního fondu Základní umělecké školy Slatiňany 

(server pro PC).
  6.  Pacht lesních pozemků (Městské lesy Chrudim).
  7.  Zadání zakázky na zajištění svozu, využití případně odstranění 

směsného komunálního odpadu v letech 2015–2018 (přelože-
no na 2. schůzi).

  8.  Pronájem pozemku parc. č. 822/2 v katastrálním území Slati-
ňany (na „Panském statku“) (42m2 – dvůr).

  9.  Zřízení služebnosti inženýrské sítě (elektropřípojka) na části 
pozemku parc. č. 164/3 v kat. území Slatiňany (ul. Havlíčkova).

10.  Doplněk k pojistné smlouvě (pojištění nově pořízené techniky).
11.  Smlouvu o zápůjčce MAS Železnohorský region, o. s. 

(do 31. 12. 2015).
12.  Platy ředitelů příspěvkových organizací.
13.  Jmenování komise pro rozvoj města (T. Jehlička, J. Picpauer, 

V. Hoffman).
14.  18. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2014.

Rada města Slatiňany projednala
na své 2. schůzi dne 12. 11. 2014

  1.  Zadání zakázky na zajištění svozu, využití případně odstranění 
směsného komunálního odpadu v letech 2015–2016.

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany za-
hájila

půjčování lyží od 16. 12. 2014
Výpůjční doba:
Pondělí 14.30–16.00
Úterý 18.00–19.30
Středa 15.30–16.30
Čtvrtek 16.00–17.30
Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky.
Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, ale 
i jednotlivé části vybavení. 
Půjčujeme jednotlivcům, skupinám, školám i veřejnosti.
Cena za běžecký komplet   90 Kč/1 den, 400 Kč /1 týden
Cena za sjezdový komplet  120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
Cena za snowboardový kompet 180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden
Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervací lyží. Půjčování na sezonu.
Kontakt: 
p. uč. Hanuš, tel. 775 028 801, p. uč. Hübnerová, tel. 776 070 006,
škola tel. 469 681 413

Půjčovna lyží

V Domě s pečovatelskou službou se dne 11. 12. 2014 v 13.30 
hodin uskuteční vánoční besídka, kde vystoupí děti ze Základní 
umělecké školy Slatiňany. Besídky se kromě obyvatel DPS zú-
častní také členové Svazu diabetiků. Město Slatiňany přeje touto 
cestou všem zúčastněným mnoho spokojenosti, pohody a zdraví.

Vánoční besídka v DPS  Slatiňany

Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním roce si bude mož-
né půjčit či vrátit knížky v úterý 23. prosince do 11 hodin. Poté se 

s Vámi rády uvidíme, ale až po novém roce, a to 
opět ve známou provozní dobu od 5. ledna 2015.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 
a také a také trochu času, který budete moci strávit 
na pěknou knížkou přeji všem knihovnice.

Knihovna oznamuje
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Pomůžeš nám, aby i stromeček na nádvoří zámku 
byl tím nejkrásnějším?
Když přineseš ozdobu a pověsíš ji na něj, a to 
v sobotu 13. prosince od 10 do 16 hodin, pak při 
zpěvu vánočních koled bude slavnostně rozsvícen 
a i díky tobě bude nádvoří před Vánocemi krásně vyzdobeno!!!

Ozdobte stromeček vlastnoručně vyrobenou ozdobou!

Děkuji touto cestou Svazu diabetiků Slatiňany za milé blahopřání 
k mým kulatým narozeninám.
 Jana Teznerová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám, bylo to pro mě veliké překvapení. Děkuji 
i za dárek.
 Božena Fendrichová

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

Poděkování

Vážení milovníci vína,
přijměte, srdečné pozvání na ochutnávku vín, která se uskuteční 
6. prosince 2014 od 17 hodin ve Švýcárně, vybudované původně 
slavným rodem Auespergů. 
Vedle 10 vybraných vín, historických sýrů Madeta, pomazánek, 
závinů a večeře bude připraveno zajímavé koštování a zároveň 
vyprávění o vínech zrozených na vinicích naší Moravy.
K večeři bude připraven ledový salátek s tuňákem, tylžským sý-
rem a pečivem, lovecké ragů z divočáka s karlovarským knedlí-
kem a brusinkami, jablko v županu s vanilkovým šodó.
Cena vstupného je 300 Kč.
Svá místa si můžete rezervovat na tel. 602 490 127 nebo e-mai-
lem: oldrichbujnoch@seznam.cz.

11. listopad patří od roku 2001 mezi významné dny a to tím, že 
se v ČR připomíná jako Den Válečných veteránů. Město Slatiňa-
ny v tento den v 11 hodin připravilo pietní akt u pamětní desky 
obětem II. světové války pod vedením Mgr. Iva Mandyse. Piety 
se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický 
Ph.D. a radní Pardubického kraje René Živný, kteří společně se 
starostou Slatiňan MVDr. Ivanem Jeníkem a tajemníkem Ing. Jo-
sefem Prokšem položili věnec a květinu u pamětní desky. Výše 
zmínění vystoupili s krátkými proslovy a svými slovy přispěl i du-
chovní správce farnosti Bc. Th. Štefan Brinda. Mezi hosty patřili 
členové Výsadkových veteránů Chrudim, zástupce SDH Slatiňa-
ny, členové Junáka Slatiňany a vojáci čestné stáže. Akt byl zakon-
čen zpěvem státní hymny v podání učitelky ZUŠ Jany Sychrovské.

Pozvání na ochutnávku vín

Položení věnce na Den válečných veteránů

Dne 18. 12. oslaví diamantovou svatbu v kruhu rodinném manželé 
Ludmila a Jan Tesařovi.

Diamantová svatba

BYLA JSEM PŘI TOM
Podzim mám moc ráda a barevné dny si užívám. Ten 
letošní podzim se obzvlášť vydařil. V lese je takové 
ticho, že můžeme slyšet tenoučké zvonění stříbrných 
pavoučích vláken. Je to ten nejvhodnější čas, aby naši 
diabetici dohnali to, co jim deštivé léto odepřelo.V 

hojné míře navštěvují AQVACENTRUM v Pardubicích. Je tam maxi-
mální komfort, kterého si užívají plnými hrstmi. Další velkou akcí pro 
naše vodomily je rekondiční pobyt v Podhajské na Slovensku, letos 
spojený s výletem do termálu v Dunajské Strede.

Žila, byla Ježibaba ve své chaloupce. Ta chaloupka ne-
byla obyčejná, ale perníková.
Jak mávnutím kouzelného proutku se ocitáme v Perní-
kovém hejtmanství pod Kunětickou horou.
Je to to pravé místo pro ty, kteří nepřestali věřit pohád-
kám. Takže celá skupina diabetiků byla na tom správ-
ném místě. Když jsme si užili pohádek, vydáváme se 
sice pohodlnou, ale stále do kopce vedoucí silničkou k dominantě 
zdejšího kraje, na hrad Kunětická hora. Hradní věž je nejvyšším 
místem v okolí a nabízí nádherné výhledy do kraje.
Ozdobou podhradí je obora, ve které se popásá jelení stádo, zubři, 
mufloni a divoká prasata. Byl to jeden z mnoha hezkých výletů 
za památkami našeho regionu.

Žádné bohatství se nedá srovnat se zdravým tělem
To bylo heslo již tradičního DNE ZDRAVÍ, který pod záštitou města 

Slatiňan a ve spolupráci s VZP pardubického 
kraje uspořádal SD Slatiňany.
Již pojedenácté přijíždějí 1. 11. 2014 drobní 
prodejci před naší sokolovnu, aby nabídli své 
zboží našim občanům. Někteří se vracejí ka-
ždý rok. Jsou to třeba „Veverky“ se zdravým 
mlsáním (sušené ovoce, ořechy a oříšky, ně-

které obalené v čokoládě). Nepřeberná nabídka sýrů od Marušky, 
ovšem naložený Hermelín v několika variantách vítězil. K nabídce 
patřila i přírodní sladidla Irbis a Stévie nejen pro diabetiky, zdravot-
ní čaje, které podporují dobrou funkci našich orgánů (např. žlučník, 
ledviny). Svojí vůní lákal i stánek s kořením a nechyběl ani med 
a medovina. Také z velkého množství dekoračních předmětů si moh-
li návštěvníci vybrat( výrobky pletené z papíru, pedigu, ručně dělané 
svíčky, keramika, přírodní kosmetika. Své služby nabízela i paní pe-
dikérka a přímo na místě prováděla masáž chodidel. Škoda, že víc 
lidí nevyužilo jejich služeb, protože to bylo moc fajn.
Nenápadný stánek a v něm misky a mističky s potravinami. To paní 
Vincenciová připravila ochutnávku zdravého vaření. Návštěvníci 
mohli ochutnat ovesné placičky, zeleninové pomazánky, výborný 
mrkvový koláč, salát z rýže, dýně a cizrny, sladký rýžový nákyp 
s jablky a mnoho dalších pochoutek.
Víme, že jídlo je nedílnou součástí naší existence a pro některé i po-
těšením. Abychom neohrožovali své zdraví, je třeba jíst s mírou. 
Blíží se vánoční svátky a obchody se předhánějí v nabídkách na vá-
noční dobroty. Zpestřete si svůj vánoční stůl zařazením opravdu 
zdravého jídla.
Svaz diabetiků pro vás v nejbližší době chystá „Kurs zdravého vaření“. 
Tak přijďte a naučte se připravovat svým blízkým zdravé dobrůtky.
Nebyl by to Den zdraví, kdyby na něm chyběly naše zdravotnice, 
které měřily krevní tlak, hladinu cukru v krvi, cholesterol. Samo-
zřejmě zde měla stánek i VZP, kde byly poskytovány rady pro členy 
pojišťovny a také výživová poradna.
Domnívám se, že se tato akce SD vydařila, přestože lidí přišlo o tro-
chu méně než minulé roky. Ale ti co přišli si v klidu a pohodě, bez 
front a čekání užili tento den.
Mějte se všichni moc hezky, pokud to půjde užívejte si hezké dny. 
A když bude pršet, nebo padat sníh, ať vám prší a chumelí krásně.

Bohumila Blažková, členka SD
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Provozní doba o vánočních svátcích 
pondělí 22. prosince 6.00 až 14.30 Školní jídelna Slatiňany vaří
úterý 23. prosince 6.00 až 14.30 Školní jídelna Slatiňany vaří
středa 24. prosince Štědrý den – státní svátek
čtvrtek 25. prosince 1. svátek vánoční – státní svátek
pátek 26. prosince 2. svátek vánoční – státní svátek
sobota 27. prosince
neděle 28. prosince
pondělí 29. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
úterý 30. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
středa 31. prosince Silvestr – pečovatelská služba mimo provoz
čtvrtek 1. ledna Nový rok – státní svátek
pátek 2. ledna 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
sobota 3. ledna
neděle 4. ledna

Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu od pondělí 5. ledna 2015.
Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 721 101 332, 469 682 555, 
725 895 952.
Příjemné prožití adventního času a vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 
v novém roce přejí všem svým klientům i obyvatelům Slatiňan pracovnice Pečovatelské 
služby města Slatiňany.
Pečovatelská služba Slatiňany a obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany dě-
kují za celoroční spolupráci učitelům a dětem z MŠ Slatiňany, MŠ Děvčátko Momo, ZUŠ 
Slatiňany a Skautskému oddílu Slatiňany. Připravovaná kulturní vystoupení nám vždy 
přinesou mnoho radosti a energie do dalších dní.

MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero 
pro seniory
Potřebujete-li péči pro sebe nebo svého blízkého v seniorském věku, pak:
1.  Nechoďte do zařízení, které není registrovanou sociální službou, může to ohrozit kvalitu péče 

o Vás či Vašeho blízkého a navíc můžete platit více, než musíte a ani nebudete vědět za co.
2.  Potřebujete-li sociální službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální 

pracovníky obce, případně na pracovníky obce s rozšířenou působností (Chrudim).
3.  Vyhledáte-li si sám sociální službu, ověřte si ve veřejném registru poskytovatelů či 

v systému vašeho kraje, zda se jedná o registrovaného poskytovatele (má oprávnění 
takové služby poskytovat), případně se se žádostí o tuto informaci obraťte opět na so-
ciální pracovníky obce (obce s rozšířenou působností).

4.  Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si službu prohlédněte 
či zkuste zjistit reference ve svém okolí, nespoléhejte se pouze na informace na letá-
cích či webových stránkách, u registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí 
starat kvalifikovaný personál.

5.  U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu, kde je vždy minimál-
ně uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možností ukončení smlouvy.

6.  Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se svými blízkými nebo sociálním 
pracovníkem na obci (obecním úřadu s rozšířenou působností). U registrovaného po-
skytovatele můžete platit maximálně toto:
ubytování strava péče
210 Kč za den 170 Kč za celodenní stravu Podle přiznaného stupně
 v rozsahu 3 hlavních jídel příspěvku na péči – tedy:
  I. 800 Kč
  II. 4 000 Kč
  III. 8 000 Kč
  IV. 12 000 Kč

7.  Z Vašich příjmů nebo příjmů Vašeho blízkého, který chce službu využít, je registro-
vaný poskytovatel povinen Vám ponechat 15 procent pro Vaše další potřeby a je tedy 
povinen úhradu poměrně snížit. Poskytovatel se může s Vašimi blízkými dohodnout 
na spoluúčasti, ovšem vždy maximálně do výše stanovené v tabulce.

8.  Poskytovatel Vám může nabídnout další služby navíc nebo tyto služby zprostředkovat 
(například kadeřníka, pedikéra), služby můžete nebo nemusíte využít a budou Vám 
vždy zvlášť řádně vyúčtovány.

9.  Poskytovatel Vás nemůže nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní účet Váš 
nebo Vašich blízkých k jeho volnému nakládání.

10.  U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížností na kvalitu 
poskytované služby a touto stížností se musí vždy poskytovatel zabývat a v písemné 
podobě Vás informovat o řešení dané stížnosti. Pokud nejste se službou spokojeni, 
můžete ji podle smlouvy vypovědět a odejít.

Zpracováno dle Tiskové zprávy MPSV.
Pečovatelská služba města Slatiňany

Přijeli do Slatiňan poprvé a hned rozezpí-
vali téměř celý, do posledního místečka 
zaplněný sál. Nejlépe vystihla pocity z pá-
tečního vystoupení kapely jedna ze zúčast-
něných překrásnou básničkou, o kterou se 
s vámi čtenáři ráda podělím a lhala bych, 
že mě neudělala obrovskou radost.

Poděkování
Rok se opět „překulil“ a dechovka byla 
tady, co k tomu říci? Jak vyhodnotit zápory 
a klady?
Zápory na změně „dechovky“ podařit se 
mně nedaří protože, když bouchnou do ple-
chů, všechny v zádech zamrazí.
Nejprve však paní Maryškové patří za toto 
velký dík, protože hodně práce jí muselo 
dát, jinou „dechovku“ zajistit.
Poděkování i vám všem z městského úřadu, 
kteří jste povolení vydali a pro své občany 
krásné odpoledne zchystali. 
Pardubická „šestka“ opravdu skvělá byla
od všech zúčastněných jen ta nejlepší óda 
se pěla. Kapelník Láďa a zpěvačka Lenča 
– to byl pár ke zpěvu strhli svým zpěvem 
celý sál.
Jen škoda přeškoda, že nemohlo to třeba 
v prostorách sokolovny být, protože by si 
tam kdejaký dědoušek s babičkou přišel 
na parket zakřepčit. 
A Ilonka, ta na akordeon, jako o život hrá-
la, jasně, že i na Jendu, Míru a Ondráška 
se ozývala chvála. 
Výtku k tak příjemnému odpoledni žádnou 
nemáme a tak věříme, že se s touto kapelou 
zase brzy shledáme.
Ačkoli jsem k tomu zmocněná nebyla, jako 
poděkování jsem vám za to, tuto básničku 
složila.

Pečovatelská služba města Slatiňany informuje

Pardubická šestka

Pozvání na 11. setkání seniorů dne 11. 12. 
2014 v 15 hodin v klášteře – vchod z Ná-
dražní ulice.
Srdečně zvou školské sestry a M. Kyselová 
– Schmoranzová

Pozvánka
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Tuto zámeckou místnost, v níž je 
umístěn starší mobiliář z pozůstalosti rodi-
ny, jsme v letošní sezóně mohli zhlédnout 
na konci prohlídkové trasy. Jde o náby-
tek, který byl vyroben na zakázku truhlá-
řem dle požadavku Schmoranzů k ulože-
ní šperků, prádla, ošacení atd. Umělecká 
práce zručného řemeslníka má zároveň 
kulturní atribut, a to ve smyslu životního 
stylu odpovídající vybavení domácnosti 
ve druhé polovině 19. století, typické však 
pro zámožnější vrstvu obyvatelstva. 

Na fotografiích č. 1 a 2 z letošní expo-

zice je jídelní stůl s výkresy a rýsovacími 
pomůckami, v pozadí je příborník a vlevo 
zrcadlo. Na druhém obrázku jsou ukázány 
vzory projektů stavební firmy, která se 
za života architekta F. Schmoranze nachá-
zela v rodinném domku čp. 21 na hlavní 
křižovatce.

V následujícím roce bude nábytek 
z této síně přestěhován do nových větších 
prostor.

Zřídit Schmoranzův památník v této 
podobě a zpřístupnit jej veřejnosti vzešel 
z podnětu památkářů, protože se jednalo 
o originální kusy nábytku, navíc po tak 
významné rodině. Bylo proto třeba všech 
10 ks prezentovaných typů artefaktů pro-
hlédnout restaurátorem a provést její kva-
lifikovanou taxaci. Tím byl pověřen soud-
ní znalec PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, 
který vyčíslil hodnotu těchto movitých 
předmětů kulturní hodnoty v korunách.

To byla podmínka majitele, konkrétně 
pí Kyselové, aby se mobiliář stal majet-
kem památkářů a byl jim předán a odve-
zen do Pardubic (11. 11. 2011).

V roce 2011 se památkáři dohod-
li, že důstojné místo pro jeho instalaci 
bude v areálu Přihrádku, kde má sídlo 
Národní památkový ústav, aby návštěv-
níci byli informováni o tomto rodu, jehož 
nestor se usadil ve Slatiňanech a podnikal 
ve východních Čechách v oblasti staveb-
nictví a záchrany památek.

Nové vedení ústavu však revokovalo 
své rozhodnutí a rozhodlo, že Schmoran-
zova expozice se nebude nalézat v Pardu-
bicích, ale ve slatiňanském zámku, který 
jim rovněž patří, což se také stalo.

Z nábytku si popišme tři nejhodnotněj-
ší exempláře, původně umístěné v obýva-
cích místnostech stavitele.

Na obr. č. 3 je tmavě mořený stříbrník, 

který je sestaven ze dvou částí. V dolní je 
skříňka s dvouramennými plnými dvíř-
ky a nad nimi ve vlysu pod jednoduchou 
římsou zdobenou zubořezem se nacházejí 
dvě zásuvky. Horní část tvoří otevřený 
poličkový nástavec s profilovanými prvky 
s užším podstavcem a s volutovými kří-
dly do výše dvou polic, které ho zpev-
ňují. Vyšší přihrádka je ohraničená ze tří 
stran a zdobená minibalustrádou, kterou 
na vrcholu zakončují stylizované koule 
s vegetabilními motivy.

Dalším zajímavým nábytkem na obr. 
č. 4 je již zmíněný příborník (sekretář). 
Je dominantním artefaktem síně a namo-
řen světlým odstínem. Je opět sestaven 
ze dvou dílů nábytku, spodní obdélná 
skříňka má po obvodu profilované plas-

tické lišty a ve vlysu pod horní římsou 
jsou umístěny dvě zásuvky s kováním. 
Na ní stojí prosklená jednokřídlá skříňka 
s poličkami, opět s výrazně užším půdo-
rysem s volutovými křídly, ukončené 
asi v polovině výše skříňky minibalust-
rádou.

Obě části příborníku jsou zvýrazněny 
nárožními pilastrovými články, nesoucí 
zcela rovné kladí ozdobené zubořezem.

Jako poslední si popíšeme pohovku 
(sofa) na obr. č. 5, kterou s kombinova-
ným opěradlem doplňuje nápadité čalou-
nění a po jeho délce obnažená dřevěná 
část nad ním je na povrchu reliéfně deko-
rována vegetabilními vzory.

Článkem si ještě připomínáme letošní 
200. výročí od narození zakladatele rodu 

Schmoranzů, o němž bylo ve sdělova-
cích prostředcích často referováno včetně 
Ozvěn Slatiňan.

Realizace Schmoranzovy pamětní síně 
je činem velice záslužným, připomínají-
cím pouze okrajově podnikání zcela výji-
mečné osobnosti, která se stala synony-
mem pracovitosti a píle ve svém oboru, 
zato zájemcům skýtá nahlédnout do byto-
vé kultury té doby.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Pamětní síň Schmoranzů na zámku tvoří kompozice starožitného mobiliáře rodu

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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To byl program listopadového výletu KČT 
Slatiňany. Vrbatův Kostelec je vesnice s dlou-
hou historií. Obcí protéká říčka Žejbro, u její-
hož pramene jsme byli na jednom svém výletě. 

Teď jsme sem dojeli vlakem a tak jsme 
si připomněli, že železnice tudy prochází už 

od roku 1874. Tehdy zde ale místní radní nechtěli žádnou zastáv-
ku. Později sice o ni požádali, ale nakonec si ji v roce 1912 
musela ves postavit sama.

V 19.století tu byly pokusy o dolování uhlí. V údolí s roz-
sáhlými lesy byli v 11.století prvními osadníky pravděpodobně 
mniši z Opatovického kláštera. Písemné záznamy jsou však až 
ze století dvanáctého, kdy v nedalekých Podlažicích byl založen 
klášter. Ten byl v r. 1421 zlikvidován husity. Z jeho tehdejšího 
majetku se zachovala jen Ďáblova bible – Kodex giganteus 
(bohužel uloupený Švédy, uložený ve Stockholmu) a Podlažic-

ký nekrolog – jedna z prvních písemností psaných česky. Podle 
pověstí jsou však nějaké cennosti z klášterního kostela zakopány 
právě v okolí Vrbatova Kostelce.

Na stavbu kláštera přispěl i vladyka Vrbata, který měl nad 
dnešní obcí svůj lovecký hrad. Vrbata často pořádal lovy v míst-
ních hlubokých lesích. Jednou byl přitom napaden velikým med-
vědem a na paměť své záchrany slíbil na stejném místě postavit 
kostel. Podle pověsti byl ale materiál na stavbě neustále přímo 
tajemně přes noc přesunován na jiné místo – ke kapličce. A tak 
nakonec kostel postavili právě tam. Je zasvěcen sv. Havlovi. A to 
nám zase připomnělo naše výlety do Prahy – kde jsme byli také 
v kostele sv. Havla. Ostatně právě u něj je naše oblíbená výhodná 
restaurace. 

Procházeli jsme vesnicí kolem dvou výtvorů z různých země-
dělských nářadí, které v 70. letech vytvořil kovář z Miřetic, pan 

František Uchytil. Přešli jsme přes Žejbro, pak kousek do kopce 
a už jsme byli na pěkné lesní cestě, která vede po vrstevnici 
v polovině výšky Kostelecké hůry. Po ní jsme došli k jeskyni 
Drábka. Tady se podle pověsti ukrýval místní loupežník nazýva-
ný Soldát. Ten sice byl prvorozeným synem na statku v Kostelci, 
ale protože byl dost nezvladatelný, jeho otec zařídil, aby ho 
vzali na vojnu. Když se po 12 letech z vojny vrátil, požadoval 
na bratru – hospodáři na statku – podíl na dědictví. Byl z toho 
spor a Soldát byl vyhnán. Přitom však bratru přísahal pomstu 
a také brzy potom hospodářství vyhořelo. Podezřelý Soldát se 
potloukal po lesích a živil se krádežemi. Byl celému okolí velmi 
nebezpečný, ale mušketýři po něm marně pátrali. Nakonec byl 

povolán z Chrudimi oddíl vojáků. Po delším pronásledování byl 
loupežník dopaden a v Chrudimi popraven. Chmurná pověst, ale 
cestička je tu příjemná. 

Pak jsme došli do Skutíčka – jeho název a ostatně i Skutče 
je od slova kutati (dolovati) – i to je pověst. Ve skutečnosti se 
zde opravdu kutalo – pátrali tu po domnělém zlatě, ale byl to 

Z Vrbatova Kostelce do Skutče
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kyz železa (pyrit) – mosazně žlutý s kovovým leskem. V jedné 
staré knížce z 19. století vypravuje její autor, jak mu ve vsi míst-
ní chlapec nabízel na prodej údajné zlato, které našel, ale byl to 
právě ten kyz. I tady bylo pokusné dolování uhlí. Okolí vesnice 
je bohaté na nálezy zkamenělin s otisky dávných živočichů. 
Dokonce zde byl nalezen i jantar (zkamenělá pryskyřice předvě-
kých stromů), a to je v naší zemi velká vzácnost. Na návsi je tady 
novorománská kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Lesem kolem několika malých zatopených lomů jsme potom 
mířili do Skutče. V jejím okolí se odedávna těžila šedomodrá 
žula a tak – jak je to tvrdý nerost – tak tu byl i dost tvrdý život 
lidí. V lomech byla skutečně těžká práce – viděli jsme to názorně 
v místním muzeu, kde je přímo kamenicko-geologická expozi-
ce, a to uvnitř i na nádvoří. Na něm jsme se vlastně přímo ocitli 
v žulovém lomu i se souvisejícími pracovišti a řemesly. V sute-
rénu je rozsáhlá sbírka minerálů a zkamenělin, právě třeba těch 
od Skutíčka. Shlédli jsme i zajímavý film. 

V objektu je také pamětní síň Vítězslava Nováka. Hudební 
skladatel tu trávil svá poslední léta a v roce 1949 zde zemřel. 
Rodák z Kamenice nad Lipou se původně jmenoval Viktor, 
z vlasteneckých pohnutek si v počátku svého vystupování jméno 
počeštil. Studoval u Antonína Dvořáka. A byl nejen hudebním 
skladatelem, ale i pedagogem, klavíristou a dokonce horolezcem. 
Budoucí ženu poznal jako svou žačku na pražské konzervatoři. 
Městské muzeum sídlí vlastně v domě, který patřil rodině man-
želky. Ta ho darovala pro muzejní účely s přáním vytvoření stálé 
expozice k uctění památky svého manžela.

Syn skladatele – Jaroslav Novák byl malířem, grafikem, 
ilustrátorem a scénografem, jeho manželkou byla určitou dobu 
známá malířka Ludmila Jiřincová. 

Zajímavá zdejší expozice obuvnictví nám přiblížila historii 
i současnost této výroby. Viděli jsme dobově zařízenou šev-
covskou světničku, vývoj bot a botiček, uhádli jsme „potěh“ 
a s malou nápovědou i „fidlovačku“, dozvěděli se, na co se tyto 
i další takové přípravky nebo nářadí používaly. Je tu např. největ-
ší ručně šitá polobotka v České republice – měří přes jeden metr.

Rádi jsme v muzeu obešli i různé obchůdky, které známe ze 
seriálu Bylo nás pět. Tato výstava má podle toho i název – Kolo-

niál pana Bajzy. Potěšující zpráva pro případné návštěvníky – je 
prodloužena o 2 měsíce, tedy do 18. ledna 2015. Velkou náhodou 
je, že následující neděli po naší návštěvě se začal úspěšný seriál 
znovu vysílat. Je to takový hezký doplněk k našemu výletu. 

Ve Skutči se narodil Václav Jan Křtitel Tomášek (1774–
1850), který byl také hudebním skladatelem a klavíristou i úspěš-
ným a vyhledávaným pedagogem, uznávaným i za našimi hra-
nicemi. Památník na něj je v jeho rodném domku nedaleko 
náměstí. 

Ve městě byl zaměstnán u okresního soudu František Jaromír 
Rubeš. Ten byl významným představitelem národního obrození, 
básníkem a spisovatelem. Zemřel tady v roce 1853. Jeho jménem 
je nazván zdejší pěvecký sbor. 

Další místní osobnost je např. Jan Zvěřina – podnikatel, 
sběratel a mecenáš, který odkázal městu svou sbírku obrazů. 
Řadu z nich jsme viděli na jednom výletě do Pardubic, kde byla 
na zámku výstava ze sbírek skutečského muzea. A takhle si často 
na svých výletech vzpomínáme i na ty předchozí – a uvědomuje-
me si, že všude se najde něco zajímavého. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany
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Dětský folklorní festival ve slatiňanské 
sokolovně
16. ročník dětského folklorního festiva-
lu „TRADICE EVROPY“ se představil 
ve třech pořadatelských městech Slati-
ňanech, Chrudimi a Pardubicích. Krátce 
po návratu z Maďarska se 5. 11. 2014 

Dětský folklorní soubor Sejkorky ze Sokola Slatiňany stal 
jedním ze spolupořadatelů festivalu a přivítal hosty od nás 
i ze zahraničí v slatiňanské sokolovně na dvou dopoledních, 
výchovných koncertech a odpoledním galakoncertu. Pozvání 
na festival letos přijaly dětské soubory PACURKA a CSUTRI 
TATABÁNYA z Maďarska, IGLIKA z Bulharska, KUD 
GIK „BANAT-PIONIR” ze Srbska, RADOSŤ ze Slovenska. 
Festival přesáhl hranice Evropy, protože se mezi účinkující-
mi objevila nadaná zpěvačka Gaya Maman z Izraele. Děti ze 
souboru SEJKORKY oplatily pozvání souboru PACURKA 
z maďarského Sarošpataku a hostily jejich členy ve svých 
domovech.
Po dopoledních výchovných koncertech uvedla odpolední ga-

„TRADICE EVROPY“
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Sejkorky  ze Sokola Slatiňany v Maďarsku
Na pozvání maďarského 
souboru Pacurka se Sejkor-
ky vypravili do Sárospataku 
v Maďarsku. Při cestě jsme se 
zastavili na půl denní odpoči-
nek v termálních pramenech 
u Miškolce. Po termálech jsme 

pokračovali směrem k našemu cíli. Když jsme dojeli na místo 
odebrali jsme se do rodin. Ráno jsme se setkali v domě kultury 
a na pozvání vedoucího souboru z Maďarska jsme šli do dru-
hých, menších termálů. Odpoledne bylo slavnostní zahájení 
festivalu a poté vystoupení. Za odpoledne jsme se stihli na-
učit maďarskou píseň. Druhý den jsme měli dopoledne volno 
a tak po srazu všech Sejkorek jsme měli čas na menší nákupy. 
Následovala prohlídka budovy ve které byly vystaveny nástro-
je či nádoby z historie města a kraje. Odpoledne pro nás byly 

přichystané různé dílny na výrobu dárků na památku. Třeba 
malování kamínků, skládání papírových dýní nebo zhotovení 
náramků z bavlny. Protože nám zbylo ještě dost času věnovali 
jsme se hraní na kytaru a zpěvu. Navečer byla v programu vý-
uka českých a maďarských tanců. Navzájem jsme se jim učili 
a byla to pěkná zábava. Při maďarských tancích se všichni po-
řádně zapotili! Třetí den jsme navštívili zámek, jehož název 
v českém překladu znamenal ,,Červená střecha, a také jsme si 
prohlédli celé město z velké věže. Před obědem nás vedoucí 
Maďarů vzali do jejich tanečního sálu ve kterém pravidelně 
trénují. Také jsme společně s našimi vedoucími navštívili vin-
ný sklípek, který jako jeden z mála může nést název Tokaj. 
Po obědě jsme se rozloučili s Maďary a poté jeli domů. Cesta 
byla bez komplikací a okolo půl jedné ráno jsem dorazili domů. 
Zájezd byl krásný a všichni si pro rodiče přivezli Tokajské víno.

Za Sejkorky Jakub Kožíšek

           

                Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany  
 
                                                                                         pořádá 

21. ročník  Předvánočního turnaje 
mužů a žen   

 
v sobotu 20.prosince 2014 v 9.00 hodin 

ve sportovní hale ve Slatiňanech 
 

lakoncert ředitelka festivalu paní Zuzana Slouková, za město 
Slatiňany festival pozdravil místostarosta města pan Vítězslav 
Kolek a za Sokol starosta Sokola Slatiňany. Poté se za hudby 
a tance v národních tónech rozzářilo jeviště pestrým pásmem 
dětského folkloru. Hlediště si podmanila dětská mnohdy velmi 
temperamentní a podmanivá vystoupení. Mimořádné emoce 
v hledišti vyvolalo vystoupení zpěvačky Gaya Maman z Izra-
ele, která v druhé části koncertu zazpívala velmi dobrou češti-
nou písničku „Ach synku, synku“. Se ctí a v kvalitním prove-
dení moderovala všechny tři koncerty vedoucí „Sejkorek“ paní 
Stáňa Sejkorová. Zaplněná sokolovna odměňovala účinkující 
častým a bouřlivým potleskem. Celkem se na koncerty přišlo 
podívat na 600 diváků. Celá slatiňanská část festivalu, na jehož 
organizaci se podíleli někteří „Formani“ a další Sokolové, byla 
velmi dobře připravena a poskytla návštěvníkům příjemné po-
hlazení na duši.

Tento mezinárodní festival se ve Slatiňanech již stává tradicí a lze 
se jen těšit na ročník příští v roce 2015.

Mirek Lebduška
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Jubilejní 10.ročník festivalu Slatiňanský vrabčák je již historií. 
V sobotu 15. 11. 2014 se zaplněné slatiňanské sokolovně odehrálo 
desáté dějství tohoto festivalu. Již půl hodiny před vystoupením 
první kapely – Vomiště z Děčína, se začala sokolovna plnit natě-
šenými posluchači, kteří dokázali od počátku vytvořit účinkujícím 
muzikantům příjemnou atmosféru pro jejich vystoupení. Souznění 
mezi jevištěm a publikem postupem času ještě narůstalo.
Po Vomišti nastoupil swingující písničkář a bavič Pepa Štross, 

kterého na sólovou kytaru skvěle doplňoval jeho syn Matěj. Své 
svižné a chytlavé písně Pepa Štross prokládal vtipným a chytrým 
mluveným slovem. V tom pak pokračoval v rámci svého mode-
rování celého festivalu. Po „živelném“ vystoupení P. Štrosse se 
představila ryze vokální skupina X-tet z Jindřichova Hradce. V je-
jich podání zazněly nejen americké gospely, ale i vokální úpra-
vy některých evergreenů. Vystoupení novobydžovských Kantorů 
bylo zcela určitě jedním z vrcholů festivalu. Publikum je nechtělo 
pustit z pódia. Kantoři, kteří se na pódiích u nás i v zahraničí, po-
hybují již 45 let, zrají podobně, jako kvalitní irská whisky – čím 
starší, tím lepší. Snad žádná česká kapela nedokáže tak bravurně 
zahrát písně z širokého spektra evropské lidové hudby. A vnímavé 
slatiňanské publikum to poznalo a Kantory odměnilo bouřlivým 
potleskem. 
Po Kantorech se své šance chopil malý muž s kytarou a sameto-
vým hlasem – pardubický písničkář Radek Píďa Bartoš. Píďa má 
již za sebou bohatou hudební minulost – hrál a zpíval v kapelách 

Poupata, Marien a naposledy Pidilidi. Posledních několik let jezdí 
po festivalech se svou kytarou sám. Jeho romantické a chytlavé 
písně v jeho podání znějí nádherně. Ačkoliv vystupovat po roz-
jetých Kantorech by pro jakoukoliv kapelu nebylo zrovna jedno-
duché, tak Píďovi se téměř okamžitě podařilo zaujmout publikum 
a získat si ho. Po Píďovi přišla na řadu domácí kapela Strunovrat. 
Pro Strunovrat, jako pořádající kapelu, měl tento ročník festivalu 
význam a důležitost nejen, že byl jubilejní – desátý, ale i slav-
nostní v tom, že v průběhu svého vystoupení se uskutečnil i křest 
jejich prvního CD s názvem „Chlapec a moře“. Kmotrem CD byl 
kapelník a frontman pardubické skupiny Marien, Víťa Troníček. 
Po „křtu“ svého CD Strunovrat zahrál ještě několik svých, pře-
vážně romantických písní. Po přídavku a losování lístků o 3 CD 
„Chlapec a moře“, pódium obsadila legenda českého a evropské-
ho folku, Spirituál Kvintet. Vystoupení Spirituál Kvintetu nadchlo. 

Důstojnější a velkolepější závěr X. ročníku Slatiňanského vrabčá-
ka jsme si asi ani nemohli přát. Ačkoliv velká část publika pozor-
ně poslouchala nepřetržitě šest hodin a nějaká únava již byla, tak 
i přesto musel Spirituál Kvintet několikrát přidávat. 
Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům a přátelům, kteří 
pomáhali s organizací a průběhem festivalu. Sponzorům a part-
nerům za finanční a materiální podporu, bez které by bylo ne-
myslitelné pořádat tento festival v této kvalitě. Děkuji také všem, 
kteří na festival přišli, vytvořili skvělou atmosféru a tím pádem 
i podmínky pro dobré výkony na pódiu. 
A již se můžeme těšit na XI. ročník Slatiňanského vrabčáka, který 
se uskuteční opět v slatiňanské sokolovně v sobotu 21. 11. 2015.

Petr Šotta

Střípky z X. ročníku Slatiňanského vrabčáka

Pepa Štross a jeho syn Matěj

Kantoři

Spirituál Kvintet

Strunovrat
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Vánoční soutěž v knihovně 

 

Děti, už se také těšíte,  
až napadne pořádná hromada sněhu,  
ze které si můžete udělat sněhuláka? 

My v knihovně se těšíme moc, ale opravdového tady 
mít nemůžeme, protože by hned roztál… 

Pomůžeš nám proto ty? 
 

Co takhle vytvořit k nám 
 do knihovny sněhuláka?  
Jaký tě jenom napadne…  

…namalovaného, z papíru, 
z bavlny, jako vánoční ozdobu, 

keramického, lepeného, 
k zakousnutí,… 

 a uděláme si tady pořádnou  

„SNĚHULÁKOVOU KNIHOVNU“ 
Na vaše výtvory se těšíme až do Vánoc  

a ti nejlepší z vás budou po novém roce odměněni.  
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Prokš, tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. 
Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. 
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 12. prosince 2014. ZDARMA. 
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přijímáme nové členy
od 13 let

vyučujeme:
Jeet Kune Do, Krav Maga, Jiu Jitstu, 

chladné zbraně (teleskopický obušek, tonfa, nůž)

Více informací na www.sk-dragonfly.cz


