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Naši prvňáčci
Základní škola Františka Kupky
Třída I. A
– třídní učitelka Kristýna Cejnarová
Horní řada zleva: Viktorie Hellerová,
Adriana Bořková, Tereza Petrová, Klaudie Bašistová, Lukáš Mžik, Adrian Tulej,
Petr Komár, Nikola Štěpánová, Jan Petr,
Jakub Müller. Uprostřed: Nikola Filipová, Kryštof Švejda, Ondřej Purm, Jindřich
Baše, Alice Mašlaňová, Pavla Halásková,
Tomáš Jelínek, Radek Ehl. Dole: Dominik Sobotka, Samuel Čisár, Anežka Radochová, Taisa Kořínková, Oliver Poláček,
Michaela Šťastná, Denisa Benešová.
Chybí: Maxim Franc.
Základní škola Františka Kupky
Třída I. B
– třídní učitelka Jarmila Urbanová
Horní řada zleva: Adam Ficenec, Michaela Zahradníková, Marek Matyáš, Sandra
Lhotská, Vojtěch Andrš, Zuzana Ryšavá,
Jan Dítě, Emma Stonjeková. Uprostřed:
Radka Vašíčková, Matěj Lacina, Kristýna Dusílková, Boris Hrnčíř, Jakub Valeš,
Karolína Skočdopolová, Alena Šestáková,
Zbyněk Rybín. Dole: Martin Skladowski,
Karolína Václavková, Ondřej Hrubý,
Josef Chodúr, Matěj Takács, Adam Antoš,
Nela Štěpánová.

Základní škola Pulická
I. třída – třídní učitelka Michaela Petráčková
Horní řada zleva: Pavel Dašek, Adéla Řezníčková, Kristýna Radová, Eliška Zamastilová, Lucie Mědílková, Lada Kropáčková, Ivo
Kresta, Tobiáš Hašek, Žaneta Smrčková, Tereza Černá. Uprostřed: Zdeněk Popelka, Tomáš Hofman, Lukáš Hartman, Sofie Némová,
Ondřej Tošovský, Tomáš Pola, Lukáš Baláš, Natálie Drašnarová, Denisa Martincová. Dole: Barbora Smrčková, Lukáš Kudláček,
Nela Zamastilová, Sarah Stojková, Šarlota Gažiová, Sára Czubová, Ellen Brixí, Kateřina Majerová, Ema Cermanová.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
vloni měl premiéru filmový seminář, na němž jsme
u nás přivítali skutečné
příznivce
a znalce historie
če sk o s lo v e n s k é ho filmu a vzácné
hosty. Dobrušská
filmová klapka tematicky patřila spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Besedovalo
se nad filmy podle jeho literárních předloh. Letošní třetí zářijový víkend patřil
semináři s pořadovým číslem dvě. O čem
byl tentokrát, se můžete dočíst uvnitř
tohoto čísla Dobrušského zpravodaje.
Opět sklidil slova chvály, za což patří

dík především trojici aktérů. O zdárný
průběh „klapky“ se vedle hlavního organizátora Pavla Štěpána nejvíce zasloužili sběratel tuzemských filmů Vítězslav
Tichý společně s filmovým historikem
a scénáristou Pavlem Taussigem. Spoluautor scénáře oscarového filmu Kolja se
opětovně ujal role moderátora filmového
semináře.
V říjnu loňského roku město Dobruška ocenilo Pavla Taussiga zlatou medailí na tradičním Slavnostním večeru,
na němž přebírají ocenění osobnosti, které
výraznou měrou přispěly k rozvoji našeho města. Vedle Pavla Taussiga, který, ač
není občanem našeho města, usilovně propaguje Dobrušku ve světě a dlouhodobě
spolupracuje při organizování ﬁlmových
besed a pořadů u nás, jsem měl tu čest
předat zlaté medaile
Radovanu
Dražanovi za celoživotní
literární a přednáškovou
činnost
související s dokumentováním
událostí druhé světové
války.
Stříbrnou
medaili vloni obdržela Eva Žabokrtská
za přínos dobrušskému kulturnímu
životu a charitativní
činnost a ocenění
z bronzového kovu

získal Karel Tomek za rozvoj dobrušského sportovního života.
Chtěl bych vás touto cestou pozvat
na letošní Slavnostní večer, na němž moderátorskou štafetu po zpěvačce Petře
Černocké a její dceři Barboře Vaculíkové převezme moderátor, zpěvák, komik
a imitátor v jedné osobě – Vladimír Hron.
Přijďte se do sálu našeho společenského centra pobavit a zároveň vzdát poctu
lidem, kteří se velkou měrou zasloužili
o to, že se nám v našem městě dobře žije.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 306
Na začátku září usedlo do školních lavic dobrušských základních
a středních škol 306 nových prvňáčků
a prváků. Po absolvování páté třídy
základních škol přešlo do prvního ročníku víceletého gymnázia, tzv. primy,
29 studentů. Čtyřleté gymnaziální
studium zahájilo 28 nováčků. Střední průmyslová škola zaregistrovala
92 nových žáků, rozdělených do čtyř
tříd dle studijních oborů. Střední škola
Podorlické vzdělávací centrum přijala
na denní studium 78 nových tváří, zařazených do pěti učebních oborů. Navíc
do 1. ročníku nastoupilo jednadvacet
dálkových studentů.

SLAVNOSTNÍ VEČER VE SPOLEČENSKÉM CENTRU – KINĚ 70
Město Dobruška
srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ
VEČER
VE SPOLEČENSKÉM CENTRU
KINĚ 70
čtvrtek 12. října 2017
od 19 hodin
Program moderuje
a v recitálu vystoupí
Vladimír Hron.
V průběhu večera vystoupí taneční soubor MELOUNCI z Domu dětí a mládeže Dobruška, žákyně tanečního oboru
ze Základní umělecké školy v Dobrušce
a Opočně, dětský pěvecký sbor Mezissimo z Českého Meziříčí.
Součástí večera bude slavnostní předání medailí Za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky.

VLADIMÍR HRON

Chameleon českého showbyznysu,
král hudebních imitátorů, moderátor
a bavič. Držitel čtyř televizních cen
TýTý. Potkat se s ním živě můžete
při moderování nejrůznějších událostí
nebo na některém z jeho zájezdových
bavičských recitálů. Ze záznamu ho
můžete vidět i slyšet pravidelně na Televizi RELAX, kde uvádí talkshow
POSLEDNÍ ZHASNE, natáčenou
v pražském Divadle U Hasičů. Posluchači veřejnoprávního rozhlasu poslouchají jeho hudebně-zábavný pořad
VZPOMÍNKY NÁM ZŮSTANOU,
který se natáčí každý měsíc ve Velkém
studiu Českého rozhlasu Plzeň.
Vstup zdarma na místenky,
které lze vyzvednout
v Informačním centru v Dobrušce.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 21.08.2017
schvaluje
– podání žádosti o doplatek na výkon sociální práce v přenesené působnosti na pokrytí
mimořádných výdajů v agendě sociální práce v roce 2017 MPSV ČR. Požadovaná výše
doplatku činí 97.000 Kč
– podání žádosti o Účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v roce 2017 odborná příprava, zásahy a věcné vybavení
neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.

–

Rada města
dne 30.08.2017
byla seznámena
– s výsledky konkursního řízení na místo
ředitele/ky Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres
Rychnov nad Kněžnou ze dne 30.08.2017
a rozhodla se nejmenovat žádného z uchazečů do funkce ředitele školy

–

–

rozhodla
– o vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky
Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov
nad Kněžnou. Konkursní řízení na ředitele
se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích a souhlasí s návrhem oznámení
o vyhlášení konkursního řízení, termínem
i způsobem vyhlášení. Vyhlášení konkursu
bude vyvěšeno na úřední desce, na stránkách města Dobrušky a dalších vhodných
místech od 01.09.2017 do 29.09.2017, kdy
končí termín pro zasílání přihlášek.

–

–

–

Rada města
dne 06.09.2017
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 14/2017
dle předloženého návrhu
– uzavření kupní smlouvy se společností AGRICO, s. r. o., IČ 49286838, jejímž
předmětem je prodej profesionální pojezdové sekačky Kubota GZD 15-II této společnosti za cenu 33.057,86 Kč bez DPH,
40.000 Kč vč. DPH podle platné sazby
– výběr nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky Dodávka profesionální pojezdové sekačky, a to nabídky společnosti
AGRICO, s. r. o., IČ 49286838, Nabídková
cena této společnosti činí 360.000 Kč bez
DPH, 435.600 Kč vč. DPH podle platné
sazby a uzavření kupní smlouvy s výše uvedenou společností
– zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „ZŠ Pulická Dobruška,
modernizace a rozšíření školní družiny“
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–

–

formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům:
Průmstav Náchod, s. r. o., IČ: 25275062,
KERSON, spol. s r. o., IČ: 45536040,
STATING, s. r. o., IČ: 25963864, ASINTA
stavební společnost, s. r. o., IČ: 48169501,
Ing. Václav Hynek, IČ: 13220675, VASPO
VAMBERK, s. r. o., IČ: 47470046, GARRET - CZ, spol. s r. o., IČ: 25933272,
BAK stavební společnost, a. s., IČ: 28402758,
STAKO Červený Kostelec, s. r. o.,
IČ: 45536422, STAVOS Dobruška, s. r. o.,
IČ: 49284169, ASJ, s. r. o., IČ: 25281861
a STAS, s. r. o., IČ: 48151807.
výzvu k podání nabídky včetně obchodních
podmínek a všech jejích dalších příloh pro
výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
„ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny“
uzavření smlouvy o dílo na opravu kanalizace DN 600 bezvýkopovou metodou
v ulici Provozská se společností AQUA
SERVIS, a. s., IČ 60914076, v ceně
959.605 Kč bez DPH
uzavření smlouvy o dílo se společností Architektonické studio Hysek, spol. s r. o.,
IČ 25201255. Celková cena za předmět
díla vymezený v této smlouvě o dílo činí
500.000 Kč bez DPH, 605.000 Kč vč. DPH
podle platné sazby
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
ze dne 17.07.2013 se společností Architektonické studio Hysek, spol. s r. o.,
IČ 25201255
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby
Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice) se
společností VODA CZ SERVICE, s. r. o.,
IČ 27545547, v ceně 2.254.532 Kč bez DPH
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Výkon dotačního managementu a organizace zadávacího řízení
pro projekt Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky" výběr
nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky společnosti ICT
plus, s. r. o., IČ 01384163. Nabídková cena
této společnosti činí 70.000 Kč bez DPH,
84.700 Kč vč. DPH podle platné sazby
a uzavření smlouvy příkazní s výše uvedenou společností
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna části vodovodního řadu v ulici Zdeňka Nejedlého
a v Nádražní ulici v Dobrušce" výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné
zakázky, a to nabídky společnosti AQUA
SERVIS, a. s., IČ 60914076. Nabídková
cena této společnosti činí 427.231 Kč bez
DPH, tj. 516.949,51 Kč vč. DPH podle platné sazby a uzavření smlouvy o dílo s touto
společností
zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, na dodavatele pro podlimitní ve-

–

–

–

–

–

–
–

–

–

řejnou zakázku na služby "Svoz směsného
a tříděného komunálního odpadu na území
města Dobrušky" formou uveřejnění kompletní zadávací dokumentace na proﬁlu zadavatele
zadávací dokumentaci včetně všech jejích
částí a příloh ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na dodavatele pro podlimitní
veřejnou zakázku na služby „Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky“
prodej hrobového zařízení C VIII. hrob
č. 1 - městský hřbitov, inv. č. MAJ000005885
za kupní cenu 2.000 Kč, která bude uhrazena v hotovosti při převzetí hrobového zařízení
schvaluje vyřazení starého, rozbitého,
nefunkčního, opotřebeného a pro město
nepotřebného a nevyužitelného majetku
uvedeného v přiloženém Zápisu z jednání č. 2 likvidační komise konané dne
28.08.2017, a to prokazatelnou fyzickou
likvidací a prokazatelným předáním k ekologické likvidaci
vyvěšení záměru směny části pozemku
parc. č. 1567/1 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky za části pozemků parc. č. 444 a 1718/1 v obci a k. ú.
Dobruška
vyvěšení záměru směny částí pozemků parc.
č. 1567/1 a 2816/1 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky za část pozemku parc. č. 1552/1 v obci a k. ú. Dobruška
Komunitní plán sociálních služeb na Dobrušsku pro období 2017 – 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
7.000 Kč na akci „Goodbye Season! a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
uzavření Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
s partnerským městem Piława Górna, v přiloženém znění
bezplatné zapůjčení 2 stanů o velikosti 4 x
8 m a 4 x 6 m na akci „Nový školní rok plný
pohádek“ konané dne 16.09.2017 v Dobrušce spolku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina F. L. Věka, IČ 75119595
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– úhradu ubytování a stravování zahraničním delegacím z maďarského města Ábrahámhegy, polských měst Miejska Górka
a Piława Górna, slovenských měst Hnúšťa
a Veľký Meder a holandského města Nieuwkoop, které se zúčastní Svatováclavských
slavností 22.09. – 24.09.2017 a bezplatné
zapůjčení prodejních stánků hostům z maďarského města Ábrahámhegy a polského
města Miejska Górka, za účelem propagace
a ochutnávky tradičních domácích specialit
na Svatováclavských slavnostech 2017
– prominutí platby za stánek Základní škole,
Dobruška, Opočenská 115, IČ 70152501,
při prodeji na Svatováclavských slavnostech dne 23.09.2017
– úhradu nákladů na dopravu (ubytování
a stravu hradila nizozemská strana) vynaložených při pracovní cestě starosty
Ing. Petra Lžíčaře a Ing. Naděždy Lžíčařové
do holandského města Nieuwkoop, která se
uskutečnila 20.08. – 27.08.2017
– pracovní cestu Ing. Petra Poláčka, tlumočníka a jejich doprovodu na slavnosti
do partnerského maďarského města Ábrahámhegy ve dnech 28.09. – 01.10.2017.
Cesta bude vykonána služebním automobilem. Rada města schvaluje dřívější odjezd,
a to v úterý 26.09.2017
– nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na Slavnostech
obce Ábrahámhegy
– úhradu nákladů za autobus Josefu Jarkovskému, se sídlem Domašín 96, 518 01 Dobruška, IČ 48986691 do maďarského města
Ábrahámhegy a zpět pro dechovou hudbu
Valánečka, mažoretky Tyrkys a pracovníky
města Dobrušky, kteří se na základě pozvání
starosty města Ábrahámhegy zúčastní místních slavností ve dnech 28.09. – 01.10.2017
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 25.09.2017
– podání žádosti o prodloužení platnosti dohod uzavřených s Úřadem práce ČR, č. RKA
–V-1/2017 a RKA–V-2/2017 do 31.03.2018

byla seznámena
– se Zápisem z jednání č. 2 likvidační komise
konané dne 28.08.2017

souhlasí
– se zvláštním užíváním místních komunikací ul. Opočenská, nám. F. L. Věka, Kos-

telní ul. a ul. Fr. Kupky v Dobrušce dne
09.09.2017 pro konání cyklistických závodů Světového poháru mužů kategorie U23
a ELITE pod názvem „East Bohemia Tour
2017 – Grand Prix Královéhradeckého kraje“, který pořádá společnost HK – cyklo,
s. r. o., IČ 64826741 a s objízdnou trasou
vedenou z důvodu konání výše uvedených
závodů zastavěným územím města Dobrušky obousměrně z křižovatky silnic č. II/298
a č. II/304 po silnici č. II/304 ulicí Na Olivě
v Opočně a dále směrem na obec Pohoří,
přes obec Pulice po silnicích č. III/30427
a č. II/309, dále po silnici č. II/309 ulicí
Nádražní, s napojením na Opočenskou ulici
u pekárny „Klobas“ v Dobrušce s vyústěním
na obchvat města a dále po silnici č. II/298

jmenuje
– komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a hodnocení
nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny“
v tomto složení: Ing. Petr Poláček, místostarosta (člen komise), Mgr. Václav Hlavsa,
ředitel Základní školy, Dobruška, Pulická
378, okres Rychnov nad Kněžnou (člen komise), Jana Doucková, referentka odboru
rozvoje města (členka komise), Mgr. Martin
Pošvář, referent ORM pověřený vedením
ORM (náhradník za člena komise)
– komisi pro posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby "Svoz směsného a tříděného
komunálního odpadu na území města Dobrušky" v tomto složení: Ing. Petr Lžíčař,
starosta (člen komise), Ing. Petr Poláček,
místostarosta (člen komise), Ing. Tomáš
Seidl, vedoucí oddělení životního prostředí
(člen komise), Ing. David Moravec, referent oddělení životního prostředí (člen komise), Mgr. Martin Pošvář, referent odboru
rozvoje města pověřený vedením odboru
rozvoje města (člen komise), Ing. Zdeňka
Hanousková, vedoucí oddělení majetku
města (náhradnice za jakéhokoliv člena komise), Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí odboru
ﬁnančního a školského (náhradnice za jakéhokoliv člena komise) a pověřuje komisi
zároveň otevíráním obálek s nabíd kami.

Doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– schválit Zásady postupu při pořizování
změn Územního plánu, v přiloženém znění
– schválit prodej pozemku parc. č. 1251/49
v obci a k. ú. Dobruška, jehož součástí je
stavba garáže bez čp/če za dohodnutou kupní cenu ve výši 100.000 Kč. Kupní cena je
splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny a po zveřejnění smlouvy
v registru smluv. Správní poplatek za návrh
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující
– schválit realizaci projektu „Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí“ dle přiloženého projektového záměru o celkových
nákladech v maximální výši 750.000 Kč bez
DPH a podání žádosti o podporu na projekt
„Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí“ z programu INTERREG V-A Česká
republika-Polsko
– schválit udělení ceny města Dobrušky zlaté medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za osobní podíl na rozvoji města
Dobrušky panu Oldřichu Klobasovi
– schválit udělení ceny města Dobrušky stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za propagaci města Dobrušky
paní Mgr. Aleně Obstové
– schválit udělení ceny města Dobrušky stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za kulturní činnost panu Mgr. Miloslavu Güttnerovi
– neschválit v rámci členství Města Dobruška v zájmovém sdružení právnických
osob Orlické hory a Podorlicko s platností od 01.01.2018 roční členský příspěvek
ve výši 10,00 Kč/obyvatele, s jeho rozdělením 9,00 Kč do provozu a 1,00 Kč do Rezervního fondu sdružení.

AKTUALITY Z MĚSTA
Kulturní dům se rozzářil zásluhou nových moderních svítidel
Kulturní dům se nově rozzářil. Šest
letitých svítidel osázených desítkami klasických žárovek, které se už přestávají
vyrábět, nahradily zářivky moderního designu. Investice do osvětlení přišla město
na více než čtvrt milionu korun. „Chtěl
bych poděkovat novému vedení na radnici, že se do obnovy kulturního domu konečně nebálo pustit větší peníze. Objekt
si to zaslouží. Chceme náš kulturák zmodernizovat,“ tvrdí Miloš Kaňa, odpovědný
za provoz objektu.

Zatímco na sále svítí zářivky, v prostoru baru se vyjímají nová svítidla s LED
technologií. Investice přináší obrovskou
úsporu energie. „Podle elektrikáře pana
Moravce pouze jeden lustr s klasickými
žárovkami měl větší spotřebu než všech
šest nových svítidel. Žárovky často odcházely, za rok se jich vyměnilo okolo
sedmdesáti,“ vzpomíná Miloš Kaňa.
Do kulturního domu se ve větší míře
investovalo už vloni. „Zrenovovala se divadelní opona za sto padesát tisíc korun.
5
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Dosud se tady točilo ručně klikou, nyní už
je vytahování opony na elektrický pohon.
Perfektně se také zrenovoval nouzový východ, přístup do sálu je teď daleko bezpečnější,“ pochvaluje si Miloš Kaňa.
Letos do kulturního domu přibyla stovka nových židlí. „Ještě letos chceme stihnout nové polstrování dveří. Na příští rok
se připravuje instalace žaluzií a výměna
záclon. Zrenovuje se zázemí kulturního
domu. Kanceláře už to skutečně potřebují.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu Miloši Votroubkovi z odboru rozvoje města,
který zajistil napojení odpadů z původního septiku na městskou kanalizaci.“ (six)

Protipovodňové
úpravy na Brtvě
Na Holobřízku zahájil investor, Povodí
Labe, stavbu protipovodňové ochranné zdi.

Ta má za cíl ochránit tamější obyvatele, žíjící na levém břehu Brtvy před opakovanými sesuvy půdní masy do potoka
při větší vodě. Koryto potoka se nezadržitelně prokousává k místní komunikaci
i k rodinným domům. Vedení města se
před dvěma roky podařilo vyjednat s investorem zhotovení této mnohamilionové ochranné bariéry. Po jejím dokončení
zajistí město opravu komunikace včetně
umístění nových bezpečnostních prvků
(zábradlí).
(pol)
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Příprava jubilejního
Dne bezpečnostních složek
Město Dobruška
již v současné době
zahájilo přípravu na
jubilejní 10. ročník
Dne bezpečnostních
a záchranných složek IZS, jehož hlavní
program se v příštím
roce uskuteční tradičně na náměstí F.
L. Věka. V polovině
září se proto v budově
hasičského
záchranného
sboru v Solnické ulici
uskutečnila
první
koordinační schůzka zástupců všech hlavních složek Integrovaného záchranného
systému s vedením města.
Jednáním za Zdravotní záchrannou
službu KHK byl pověřen MUDr. Zdeněk Tichý, Policii ČR zastupoval ředitel
územního odboru Rychnov nad Kněžnou
plk. JUDr. Zdeněk Hlaváček. Za Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje
se zúčastnil plk. Ing. Martin Král, ředitel
OÚ v Rychnově nad Kněžnou a Celní úřad
pro Královéhradecký kraj zastupovala
por. Ing. Jitka Fajstavrová, tisková mluvčí. Za Armádu ČR byl na tomto jednání
přítomen Ing. Michal Král z místního Vojenského geograﬁckého a hydrometeorologického úřadu. „Od všech zástupců jsme
získali příslib účasti na tomto jubilejním
ročníku. Všichni projevili snahu předvést
v Dobrušce to nejlepší ze své činnosti i prezentovat svoji moderní techniku,
výzbroj i výstroj, což návštěvníci kvitují
nejvíc,“ uvedl Ing. Petr Lžíčař, starosta
Dobrušky, který schůzku vedl. „Interval
konání této akce jsme se rozhodli snížit.

Proto se 10. ročník v roce 2018 bude konat po roční odmlce. Chceme tím zvýšit
vážnost i přitažlivost celé akce. Některé
ukázky se totiž stávaly již okoukanými,
přičemž obměna techniky složek IZS není
z důvodu ﬁnanční zátěže až tak častá.
Takhle se určitě dočkáme překvapivějších
a zajímavějších prezentací,“ vysvětlil starosta letošní pauzu v konání Dne bezpečnostních složek, který se v budoucnu bude
i nadále pořádat jednou za dva roky.
Je znám pevný termín nadcházejícího jubilejního ročníku? „Sejdeme se
na dobrušském náměstí v pátek 1. června, což je, jak známo, Mezinárodní den
dětí. Odpolední program proto bude
pestřejší a zaměřený zejména na rodiny
s dětmi. O převzetí záštity nad touto významnou akcí opět požádáme hejtmana
Královéhradeckého kraje,“ prozradil Jaroslav Bořek, referent pracoviště krizového
řízení města, který je zároveň dlouholetým hlavním organizátorem setkání
bezpečnostních složek na dobrušském
náměstí.
(six)

Krizový štáb našel u hasičů ideální zázemí
Poslední řádné zasedání Bezpečnostní
rady ORP Dobruška dne 19. září se uskutečnilo v nově zrekonstruované zasedací
místnosti budovy HZS stanice Dobruška, určené zejména pro činnost Krizového
štábu ORP Dobruška.

„Účelně zařízenou jednací místnost
s moderní audiovizuální technikou, která by měla sloužit krizovému štábu při
řešení mimořádných událostí a to nejen
v Dobrušce, ale v celém správním území
obce s rozšířenou působností, se podařilo
vybudovat zásluhou
investice z městského rozpočtu ve výši
640 tisíc korun,“
uvedl starosta Dobrušky Petr Lžíčař.
Místnost je umístěna v ideálním prostoru, kde nehrozí
riziko povodní, je
zde zajištěn náhradní zdroj elektrické
energie a vytápění,

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2017
nepřetržité spojení, střežení, zásobování
a jsou zde i velké parkovací plochy.
„S myšlenkou jsme přišli už před lety.
Z nového zázemí lze krizový štáb během nenadálých událostí přehledně řídit.
Vyměnila se podlaha, na řadu přišly rozvody a prostory pro zajištění stravování.
Omezení využití nenastane ani při výpadku elektrického proudu. Místnost lze například nouzově vytápět,“ popsal novou
zasedačku npor. Vít Klouček, velitel dobrušské stanice Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje. (six)

Kam se projít?
Kde si poklábosit?
Přece v parku.
Ve městě se v posledních letech podařilo výrazně zlepšit kvalitu odpočinkových
zón. Archlebovy sady (jinak též „park
u Kulturního domu“) jsou známy více,
protože jsou takříkajíc “na ráně“. Jejich
obnova byla před pár lety častým vhodným terčem kritiků. Dnes jsou velice příjemným a klidným místem pro procházku
nebo posezení. Poslední dvě léta v nich
probíhalo i nedělní muzicírování. Někdo
říká, že je to tak dobře, jiný, že na náměstí
to bylo lepší. Co člověk, to názor. Podle
množství návštěvníků to ale spíše vypadá,
že zájem o muzicírování je stále stejný,
a navíc je zde v kulturním domě k dispozici sociální zařízení, což je nezanedbatelný „technický“ přínos tohoto místa pro
podobný typ akcí.
Druhý veřejný parčík je z hlediska svého řešení na dobrušské zvyklosti trochu
extravagantní, osázený v modernějším
stylu a obklopuje Společenské centrum.
S přilehlým dětským koutkem vhodně doplňuje moderní stavbu centra. Je hojně navštěvováno dětmi s jejich rodičovským, či
prarodičovským doprovodem. Společně
přitom využívají kinokavárnu k drobnému
občerstvení. Od září je zde nový nájemce,
přejme mu, aby se mu podařilo kinokavárnu, chcete-li „Malý kino“, vést ke spo-

Výjimečné zážitky ve třetí Kavárně ve tmě
Šest zářijových dní patřilo již třetí Kavárně ve tmě, kterou pro zájemce z řad nás,
vidících, uspořádala nevidomá Renata
Moravcová, kterou můžete potkávat společně s věrným přítelem vodícím psem
Xantou v ulicích města. Prostory a pomoc
paní Renatě už tradičně poskytl dobrušský Ústav jazykové a odborné přípravy
Univerzity Karlovy v čele s Janou Švábovou. „Nejsložitější nebylo vybrat vlastní
prostor, ale zakrýt všechna okna tak, aby
v kavárně byla neproniknutelná tma,“
prozradila provozní vedoucí „univerzity“.
Vlastní návštěva byla pro „koukavce“,
jak vidícím říká paní Renata, opravdu
zážitkem. Někteří pobyt ve tmě snášeli
s přehledem, jiní museli odejít dřív, neboť
absolutní tma jim nedělala dobře.
Už samotná cesta do kavárny, kdy jste
dostali černou pásku přes oči a museli jste
v řadě za sebou dlouhou chodbou s několika zákruty společně s ostatními dojít
k židli, byla dobrodružstvím. Už jste si
někdy ve tmě vybírali z nápojového lístku? V Kavárně ve tmě vám nic jiného nezbylo. Pomocí doteků prstů z lístku, který
byl vytištěný hmatovou tiskárnou, jste si
mohli objednat kávu, čaj, džus nebo víno.
A pak jste čekali, co bude dál. Najednou
se ozvaly dva příjemné hlasy, které patřily
obsluhujícím. Spolu s Renatou Moravcovou, která je nevidomá již sedmnáct let,
se mezi stoly suverénně pohybovala její
kamarádka Monika Kadlecová z Prahy,
která nevidí od narození. Obě zcela
sebevědomě a s rutinou opravdových
servírek před vás
postavily to, co jste
si objednali.
A nastal další problém. Jak si
osladím čaj, když
nevidím do hrnečku,
jak si naleji mléko
kojenosti všech. V podobném stylu jako
u Společenského centra jsou řešeny parčíky na Šubertově náměstí, v Laichterově
ulici a „Na Hečmandě“. Je vidět, že
byly řešeny zhruba
ve stejné době, mají
podobný architektonický i biologický
rukopis.
Třetím,
zatím
trochu
neobjeveným
místečkem,
kde je možné si sednout a poklábosit,
jsou parčíky kolem
rodného
domku

do kávy, abych se neopařila? Dle slov nevidomé obsluhy se všechno dá zvládnout,
ale musíte chtít.
Letošní Kavárna ve tmě byla zasvěcená čichovým a chuťovým vjemům. Proto
jste během příjemného posezení poznávali vůni koření, jablka, hrušky, sýru, okurky, papriky a dalších pro nás tak běžných
věcí.
Letošní Kavárnu ve tmě během šesti dnů navštívilo dvě stě padesát hostů.
A tak Renata Moravcová už přemýšlí nad
ročníkem dalším, který bude o… To už si
pro vás nechá jako překvapení! (jme)

F. Vl. Heka - F. L. Věka padesát metrů od centra města. Ten staršího data je
na náměstíčku před vchodem do domku.
Po letošním dobudování ulice Poddomí
II působí toto místo uceleně a urovnaně.
Novější parčík, jenž vznikl za Hekovým
domkem, je hodně nenápadný. Je zaplocený a svým klidem láká k intimnějším
rozhovorům. Zatím zůstává veřejností
trochu neobjevený, ale určitě stojí za vaši
návštěvu.
Moje malé zamyšlení nabádá k tomu,
aby život v Dobrušce a i jinde nebyl jen
uháněním do školy, do práce, na trenink,
do „zušky“, na kroužek, na večeři. Je
dobré se občas trochu zastavit a sednout
na lavičku. Jak jsem naznačil, je vhodných míst ve městě dost a dost.
(pol)
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článek ze dne 7. září

článek ze dne 14. září

8

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2017

Vedení města
reaguje na články
Rychnovského
deníku
Rychnovský deník na začátku září vyzval vedení našeho města, aby se vyjádřilo k důvodům odvolání ředitele Základní
školy Františka Kupky Romana Nováka,
o němž už informoval Dobrušský zpravodaj v srpnovém čísle 8/2017. Článek
vyšel v Rychnovském deníku ve čtvrtek
7. září (viz. na předchozí straně nahoře).
Vedení města v něm zásadně nesouhlasilo s většinou údajů uvedených panem Novákem, proto do Rychnovského
deníku odeslalo Vyjádření města Dobrušky k článku regionálních novin ze dne
7. září s titulkem: „Radní Dobrušky odvolali ředitele ZŠ Františka Kupky. Nového
nemají“ (viz. v rámečku).
Z vyjádření města, jehož vydání samo
město iniciovalo, Deník v následujícím
článku (ve čtvrtek 14. září) bohužel uveřejnil pouze malý výtah a opět poskytl
větší prostor panu Novákovi. Ten v něm
uvedl, že kontrolu ve zmíněné třídě provedl. Jenže České školní inspekci podepsal
přiznání, že hospitace ve třídě provedeny
nebyly. Při jednání Rady města Dobrušky
však tvrdil něco jiného a uvedl tak členy městské rady v omyl. Česká školní
inspekce při opakované kontrole zjistila,
že po problémech ve zmíněné třídě nereagoval na stížnosti rodičů a připomínky
třídní učitelky a nepřijal opatření, která

by vedla ke zlepšení situace. K obdobnému zjištění dospěla při svém šetření také
Policie ČR. Ve své zprávě uvedla, že ředitel úmyslně zkreslil a zfalšoval podklady
pro rozhodnutí školní inspekce, když
vykázal hospitace ve třídě, aniž by ve skutečnosti proběhly.
Jelikož město Dobruška v regionál-

ním tisku nedostalo možnost dostatečným způsobem zdůvodnit ředitelovo
odvolání, činí tak prostřednictvím svého
zpravodaje.
Miroslav Sixta,
tiskový mluvčí města Dobrušky
(Poznámka: V článcích Rychnovského deníku jsou červeně podtrženy faktické chyby)

Vyjádření města Dobrušky k článku Rychnovského deníku ze dne 7. září
„Radní Dobrušky odvolali ředitele ZŠ Františka Kupky. Nového nemají“
Musíme rozhodně reagovat na nepravdy v prohlášení odvolaného ředitele Základní školy Františka Kupky Romana Nováka, podle něhož údajně nikdo nezjišťoval
skutečnosti a nevyslechl ho. Dále podle něj vedení města přišlo s hotovou věcí a neposkytlo mu možnost se bránit.
CITACE z článku v Rychnovském deníku ze dne 7. září 2017
„Myslím si, že to bylo hodně unáhlené, protože nikdo nezjišťoval skutečnosti, nikdo mě nevyslechl, vedení radnice přišlo s hotovou věcí a vůbec mi nedalo možnost
se hájit a něco k tomu říct,“ dodal.
Vyjádření vedení města Dobrušky k nepravdivému prohlášení Romana Nováka,
bývalého ředitele Základní školy Františka Kupky
Nic z výše uvedené citace bývalého ředitele se nezakládá na pravdě, přičemž
všechny kroky vedení města Dobrušky jsou řádně zdokumentovány.
Důvodem pro odvolání ředitele ZŠ Romana Nováka bylo závažné porušení právních povinností, což zjistila Česká školní inspekce (ČŠI) a rovněž to vyplynulo
z šetření Policie České republiky. Rozhodně to nebylo unáhlené rozhodnutí. Bývalý
ředitel Roman Novák byl radou města dvakrát vyzván, aby se k věci svého pochybení vyjádřil písemně, což učinil. Jednou byl na jednání městské rady pozván osobně,
aby se k celé věci vyslovil. Jeho výpovědi na zasedání rady města a před inspektory
ČŠI se bohužel značně rozcházely.
ČŠI na škole šetřila hromadnou stížnost rodičů na nečinnost vedení školy po oznámení údajné šikany ve třídě 3. A na I. stupni ZŠ. První kontrola ČŠI pochybení
vedení školy neshledala. Po následném zjištění Policie ČR provedla ČŠI ve škole
další kontrolu. Ta zjistila, že ředitel uvedl nepravdivé údaje o údajných hospitacích
(kontrolách) ve zmíněné třídě. Hospitace se neuskutečnily. Písemné údaje o jejich
provedení byly dle šetření Policie ČR zfalšovány.
Ředitel školy tak inspektorům ČŠI znemožnil objektivní zhodnocení postupu školy při řešení chování žáků, čímž závažně porušil právní povinnosti vyplývající z činnosti, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě.

Sauna na startu hlavní sezony s několika novinkami
Na začátku nadcházejícího měsíce startuje hlavní saunařská sezona, která trvá od
října do konce dubna. Sauna bude otevřena denně včetně víkendových sobot a nedělí v nezměněném režimu - stejně jako
v předchozím roce.
„Pro návštěvníky naší sauny jsme
připravili několik novinek,“ říká Robert

Franc, vedoucí dobrušského krytého
bazénu. „Tou nejvýraznější je přestavba
venkovní terasy, kde původní travnatou
loučku nahradil umělý travnatý koberec. Zamezí se tak vnášení trávy přilepené na chodidlech návštěvníků dovnitř
sauny. Okolí výběhu bylo doplněno
drcenou kůrou a kačírkem.“ Změn do-

znal také informační systém sauny. Jeho
image se přizpůsobil vzhledu v krytém
bazénu.
„Poslední novinkou, kterou chceme
potěšit naše návštěvníky, bude bezplatná
nabídka čaje. Návštěvníci si budou moci
natočit teplý nápoj z naplněné várnice,“
dodává Robert Franc.
(six)

SAUNA - OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13 – 21
13 – 21
13 – 21
13 – 17
17 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

muži
ženy
muži
ženy
společná
muži
společná
společná
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Z HISTORIE
120 let | * 1833 – † 1897 Alois Beer
* 27. února 1833 v Dobrušce
† 10. října 1897 v Dobrušce
Vyučil se soustružníkem a svoje
pracovní i životní zkušenosti obohatil
na svém tovaryšském vandrování, při
němž se dostal až do Vídně, Lublaně (kde
také navštěvoval malířské kurzy) a mnoha dalších míst tehdejší monarchie. Po návratu do rodného města si zařídil živnost.
Svým okolím byl považován za podivína,
ale i on sám se k místním měšťákům choval značně nesnášenlivě.
Byl velkým příznivcem a nadšeným
propagátorem technického pokroku. Podílel se na uspořádání a úspěchu dvou krajinských hospodářských a průmyslových
výstav, které se uskutečnily v Dobrušce
v letech 1889 a 1892. V osobním životě se
však stahoval do soukromí a jeho jediným
důvěrníkem se stále více stávaly sešity,
do nichž psal a maloval všechno, co kolem sebe viděl.

Ukázka z Beerových obrazových kronik
Beerovo kronikářské dílo je takřka
monumentálním dokumentem, zobrazujícím slovem a obrazem život ve druhé
polovině 19. století. Na třech a půl tisíci stránkách v téměř sedmdesáti sešitech
zachytil především Dobrušku, ale značná
část sešitů je věnována i jeho cestám a tovaryšskému vandrování. V rodném městě
nakreslil a popsal všechny domy a podal
i charakteristiku jejich obyvatel. Obdobnou pozornost věnoval Beer také ostatním
městům a vesnicím v celém Podorlicku,
ale i v jiných regionech, které třeba jen
krátce navštívil (např. Povltaví, Šumava).
Jsou zde zachyceny např. plány dnes již
neexistujících domů a jejich nákresy, lidé
i významné události. Podrobně jsou do-

Výstava 1892

Židovské náměstí po požáru 1866
10

Domek F. L. Věka

Alois Beer
kumentovány především válečné události
roku 1866, které podstatným způsobem
zasáhly do života tehdejších měst a obcí
východních Čech. Beer zachytil také oblečení, výrobní nástroje a výrobky a mnoho dalších věcí, které viděl vnímavýma
očima. Jeho dílo nám tak zprostředkovává nejen svět objektivní, ale i myšlení
a názory jeho i jeho současníků. Tvoří
tak zvláštní svědectví o jeho době, kraji
i městě. Dosud ne plně byly využity informace nejen historického, ale především
etnograﬁckého charakteru.
Beerovi současníci nejevili o jeho dílo
příliš velký zájem. Výjimkou byl například pražský fotograf Eckert. Po autorově
smrti byly sešity odloženy a pro veřejnost
je objevil až Karel Michl, který je vystavil
v Umělecké besedě v roce 1937. S uznáním se o Beerově odkazu vyslovili mj. Josef Čapek a Vladislav Vančura.
Celé Beerovo dílo je dnes uloženo
v archivní sbírce dobrušského vlastivědného muzea a zásluhou především Karla
Michla z něho byly publikovány čtyři výbory: Nevděk, Dobruška 1936; Lituji, že
nejsem básník, Praha 1970; Na vandru,
Hradec Králové 1973; Památnosti mého
podomování, Hradec Králové 1978; Alois
Beer (výbor uspořádal Jiří Mach), Dobruška 2003. Ve věži dobrušské radnice je
instalována
stálá expozice věnovaná
Beerovu životu a dílu.
Letos
si
připomínáme
již 120. výročí Beerova
úmrtí.
(jm) Hrob Aloise Beera je na
čestném pohřebišti města
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Odhalení sochy F. L. Věka
Tohle výročí patří vlastně ještě do září.
Ale protože se událost, o níž si budeme
vyprávět, udála v poslední zářijový den,
můžeme ji směle dát i do čísla říjnového.
V letošním roce od ní uplynulo již 55 let.
Vytvořena byla na počátku šedesátých
let, v atmosféře pozvolného uvolňování
tuhých poměrů právě odešlých let padesátých. V této době se zrodila myšlenka
postavit v Dobrušce sochu nejslavnějšímu
rodákovi – Františku Vladislavu Hekovi,
respektive jeho románovému obrazu F. L.
Věkovi.
Myšlenka byla na světě, tehdejším
ideologickým trendům neodporovala,
a tak nic nebránilo její realizaci. Umělecké ztvárnění bylo svěřeno (jak jinak)
rovněž dobrušskému rodákovi, mladému
akademickému sochaři Josefu Adámkovi.
Jeho kumštýřský rod měl v Dobrušce hluboké kořeny. Již Josefův dědeček Alois
byl místním řezbářem a tatínek Jindřich
dosáhl v tomto oboru vysokého mistrovství. Zejména betlémy Jindřicha Adámka
patří v tomto žánru k tomu nejlepšímu, co
můžeme vidět. Detailní propracovanost
ﬁgur ve spojení s promyšleně vyváženou
kompozicí řadí Jindřicha Adámka i dnes
k vrcholným osobnostem české betlemářské tvorby.
Postava měla představovat stojícího
mladého muže, v jehož ruce spatříme nezbytný atribut Hekův i Věkův – knihu. Zajímavá je hlava sochy, která má tak jemné
rysy, jako by ani nešlo o muže. Není divu,
jako model k hlavě Věkově posloužila
hlava populární písňové textařky Hany
Čihákové.

Když byla postava
(či jak sochaři říkají
– panák) v hrubých
rysech hotova v ateliéru, nákladní auto
ji převezlo na dobrušské náměstí, kde
byla osazena na místo a dodělána. Mistr
Adámek k tomu měl
pomocníky, ale poslední úpravy byly
vždy dílem jeho rukou. Ostatně, všechny
dokončovací
práce jsou zachyce- Odhalení sochy F. L. Věka na náměstí v neděli 30. září 1962
ny na ﬁlmových pásech tehdejších dobruš- sochu nastala v listopadu a prosinci roku
1989. Tehdy se u ní ve dnech 24. a 25. lisských amatérských ﬁlmařů.
A pak konečně nastal ten slavný den, topadu zapalovaly svíčky na znamení pro30. září 1962, kdy bylo Adámkovo dílo testu proti policajty zmlácené studentské
slavnostně odhaleno. Jak je v takových demonstraci v Praze, 27. listopadu se zde
případech obvyklé, řečnilo se, hrá- konala třítisícová demonstrace na podpola muzika, pod dirigentskou taktovkou ru požadavků Občanského fóra a po ní
MUDr. Hirsche-Choltického zazpívaly ještě další dvě 28. listopadu a 23. prosinVlasty (tehdy ještě s Dobrošem) a vůbec ce. 25. prosince se pod vedením králobylo náramně veselo a hezky. Je o tom véhradeckého biskupa Otčenáška konala
i ﬁlm a mnoho fotograﬁí. Dobrušské ná- u sochy F. L. Věka modlitba za českosloměstí bylo obohaceno o nové sochařské venské vlastence.
Dnes je socha svědkem každoročních
dílo. A protože nešlo o konjunkturální
politickou záležitost, věřme, že F. L. Věk obnovených dobrušských poutí, Svatováclavských slavností a dalších kulturních
bude tento prostor zdobit natrvalo.
Od těch časů sleduje socha F. L. Věka a společenských akcí. Spokojeně pohlíží
pozorně dobrušské dějiny, které se ode- ze své výšky na lidi hemžící pod ní. Až
hrávají hlavně před ní, na hlavním náměs- někdy půjdete kolem, zastavte se a můžetí. Přešel okolo ní bezpočet prvomájových te si přitom připomenout třeba všechno,
průvodů, ale třeba i nelíčeně rozjásaný co se změnilo od jejího vytvoření. Nebo
průvod studentů dobrušských škol na Ma- jí poblahopřát k narozeninám. Letos již
(jm)
jálesu 15. května 1966. Slavná doba pro pětapadesátým.

Hrozen z Wellnerovy hospody

Vchod do Wellnerovy hospody

Poznání minulosti není nikdy u konce.
Vždycky, když si myslíme, že o dané věci
či události víme vše, mohou se objevit
nové skutečnosti, které naše znalosti doplní nebo upřesní, popřípadě úplně změní.
Tak tomu bylo i následujícím případě.
V knížce Příběhy z muzejního depozitáře jsem věnoval jednu kapitolu krásnému kovářskému výrobku, vinnému
hroznu s okrasným věncem, který kdysi
zdobil vchod Wellnerovy hospody. Ta
stávala naproti budově školy Františka
Kupky a starší pamětníci si ji ještě mohou
vybavit.
Dávno je již zbořena a s vděčností můžeme vzpomenout, že komusi bylo líto
hodnotného díla, pro které našel nové
místo v dobrušském muzeu. Hrozen přežil
i bouřlivé stěhování v letech osmdesátých
a dnes je uložen v dobrých podmínkách
muzejního depozitáře.
Wellnerova hospoda nebyla jen tak ledajaká, proslula zejména mezi dobrušskými divadelními ochotníky. Zde se scházeli

a zde nacházeli vždy vlídné přijetí. Jak by
také ne, když sám majitel hostince, pan
Wellner, byl velkým příznivcem amatérské Thalie a jeden čas dokonce starostou
dobrušských ochotníků. V jeho hospodě
bylo tak ve třicátých letech minulého století místo i pro schůze výboru ochotnického spolku F. A. Šubert.
Vinný hrozen tak vítal ochotnické herce, režiséry i všechny další, kteří měli
divadlo rádi a ochotně mu věnovali podstatnou část svého času a samozřejmě také
kus své osobnosti, svého srdce. Až do letošního léta však nebylo známo, kdo byl
vlastně autorem mistrovského kovářského
výrobku.
V srpnu (pro ty, kdo si potrpí na přesné
detaily, dodávám, že šlo o třetí den tohoto
měsíce) navštívila dobrušské vlastivědné
muzeum paní Marie Zahradníková, dcera
kovářského mistra Františka Zahradníka.
Muzejní sbírky byly po její návštěvě bohatší o krásný výuční list jejího tatínka
a další zajímavé archiválie. Důležité však
bylo i to, co paní Zahradníková sdělila
ústně.
11
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František Zahradník (25. srpna 1912
– 28. prosince 1970) se vyučil řemeslu
kovářskému u dobrušského mistra Josefa
Hájka, tedy v kovárně, která je dnes památkově chráněným objektem, připomínajícím bohatou tradici tohoto zajímavého
řemesla v našem městě a zároveň cennou
klasicistní stavbou. Výuční list Františka
Zahradníka nese letopočet 1930.
Na těchto údajích by asi nebylo nic mimořádného. Ale paní Marie Zahradníková

uvedla, že když s tatínkem chodívali kolem Wellnerovy hospody, tak jí vyprávěl,
že onen vinný hrozen lákající kolemjdoucí k návštěvě, je jeho dílem. Upřesňoval,
že šlo dokonce o tzv. „majstrštyk“, kterýmžto nehezký germanismus označuje
závěrečnou práci, kterou měl uchazeč
o výuční absolutorium prokázat své umění
a znalost daného řemesla, v tomto případě
kovářského, což František Zahradník prokázal jednoznačně přesvědčivě.

Vzpomínky jeho dcery obohatily o jeden maličký střípek mozaiku poznání
místní historie a vymazaly z ní kousíček
dosavadní anonymity. Protože všechno,
co v dějinách nacházíme, je dílem lidí a je
dobré vědět o těchto lidech něco víc. A tak
jeden z muzejních předmětů byl obohacen
o svůj vlastní příběh spojující jej s konkrétním člověkem a učinil krásu železného vinného hroznu zajímavější a lidsky
důvěrnější.
(jm)

Z KULTURY
Dobrušská filmová klapka získává ve světě renomé
Po loňské úspěšné premiéře, která patřila ﬁlmům natočeným na motivy literárních děl spisovatele Bohumila Hrabala,
se letos opět sjeli do Dobrušky příznivci
československé kinematograﬁe. Druhý
třídenní seminář Dobrušská ﬁlmová klapka byl letos rozmanitější. Ústřední motiv
tvořily ﬁlmy, které vznikly podle děl světově proslulého spisovatele Arnošta Lustiga s tématem holokaustu. V dobrušském
kině s účastníky semináře besedovala jeho
dcera Eva.
Do rodinného pivovaru přijel Miloň
Čepelka, spoluzakladatel Divadla Járy
Cimrmana. Promítal se záznam hry Záskok a ﬁlm Jáchyme, hoď ho do stroje!
ze scénáristické dílny Smoljak-Svěrák.
Druhá „klapka“ byla věnována památce
skvělého herce Radoslava Brzobohatého
a bývalému vedoucímu dobrušského kina
Jiřímu Sedláčkovi, kteří by se v uplynulých dnech dožili pětaosmdesáti let.
Sobotní podvečer zpříjemnila beseda
s režisérem F. L. Věka. Františka Filipa,

autora celé řady dalších nezapomenutelných seriálů jako byly Sňatky z rozumu,
Chalupáři nebo třeba Byl jednou jeden
dům, přivezl do Dobrušky Pavel Mang,
představitel hlavní dětské role v Cirkusu
Humberto - jednom z nejvýpravnějších
československých seriálů v dějinách.
Nedělní dopoledne ozdobila republiková předpremiéra dokumentu Sama o touze
náchodské rodačky Luby Skořepové vrátit
se ještě jednou na jeviště. Film promítnutý za osobní účasti režiséra Otakara Faifra
o samotě ve stáří byl poslední rolí dlouholeté členky činohry Národního divadla.
Luba Skořepová odešla do hereckého
nebe vloni před Vánoci.
Letošní Dobrušskou ﬁlmovou klapku
v prostorách pivovarské sladovny zarámovala výstava dvou umělců – první dámy
ﬁlmového plakátu malířky Olgy Vyleťalové a místního řezbáře a sochaře Ladislava Cimrmana. Třídenní ﬁlmový maraton
sklidil pochvalné ohlasy účastníků, a tak
hlavní organizátor Pavel Štěpán z Kina 70
už přemýšlí nad dramaturgií třetí klapky…

Co také zaznělo na klapce

Malířka Olga Vyleťalová a vášnivý sběratel československých filmů a plakátů
Vítězslav Tichý
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MILOŇ ČEPELKA (básník, prozaik,
textař, herec, scenárista, moderátor
a
spoluzakladatel
Divadla Járy Cimrmana): „Kterou naši
hru mám nejraději?
Mám rád Hospodu
na mýtince i Akt. V poslední době také
Vraždu v salonním kupé, protože jak jsem
přešel na roli inspektora Trachty, hraje
mladíka můj syn z hradeckého Klicperova
divadla, který s námi hostuje. Kupodivu
mám rád také Němého Bobše, v němž se
prolíná seminář s dramatickými situacemi. Úplně nejradši mám Záskok. Kdysi
jsem byl jmenován dramaturgem Divadla Járy Cimrmana. Ovšem nikdy jsem
tuto funkci nevykonával, protože autoři

o to nestáli (smích). Tiše se to vytratilo.
Z dramaturgického hlediska, ačkoliv jsem
žádnou dramaturgii nevystudoval, si myslím, že Záskok je nejpečlivěji sestavená
hra jako dramatický tvar. Je to taková
pěkná koulička, která má začátek prostředek a konec. Pěkně pasuje do sebe, nejsou
tam žádné švy a není tam nic navíc. Je to
dokonalý dramatický tvar. Navíc je nejveselejší a my jsme si kdysi řekli, že budeme dělat divadlo veselé. Nejsem sám,
kdo prohlásil, že Záskok je naše nejpovedenější hra. A kromě toho, mně to sluší
v uniformě… (smích).“
EVA LUSTIGOVÁ (ﬁlmová režisérka, dcera spisovatele
Arnošta
Lustiga):
„Můj otec byl svojí
podstatou spisovatel.
Kdyby se nenarodil do válečné doby,
tak by psal komedie. Arnošt psal, aby žil. A žil, aby psal.
A bohužel nedopsal. Psal každou volnou
minutu svého života. A když nepsal, tak
se mu vzpomínky honily v hlavě, dokud
si nesedl k psacímu stroji nebo ke kousku
papíru, na nějž by si poznamenal dialog
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nebo další scénu něčeho. A nechtěl psát
o milostných trojúhelnících. Říkal, že by
to samozřejmě dokázal, ale považoval by
to ztrátu svého času. On nechtěl, aby se
zapomnělo. O paměti říkal, že paměť je
požehnání, ale možná také prokletí.“
PAVEL TAUSSIG
(ﬁlmový
historik,
scenárista, publicista
a moderátor Dobrušské ﬁlmové klapky):
„S kamarádkou malířkou Olgou Vyleťalovou jsem se poprvé

setkal před výstavou, kterou měla se svým
manželem v kulturním domě v Berouně.
Pár dní před tím zemřel Leonid Brežněv,
nejvyšší představitel Sovětského svazu.
Přišli jsme do tamní restaurace. Byla plná
chlapů, kteří právě přišli z práce. Pepa Vyleťal, který neměl nikdy k legraci daleko,
tak velmi nahlas odpověděl na dotaz vrchního, zda si dá pivo: „Dám, ale černý, protože v Kremlu teď mají smutek“. Do půl
minuty jsme zůstali v hospodě sami tři, jak
chlapi od rozpitých piv rychle utekli…“
„Krásné ﬁlmové plakáty Olgy Vyleťalové často nejen mně způsobily, že jsme

naletěli. Domnívali jsme se, že ﬁlmy,
které Olga tak hezky ztvárnila divákům
na papíře, budou stejně dobré jako ten
plakát. Mnohé bohužel nebyly a výtvarnou krásu, kterou jim propůjčila Olga, si
ani nezasloužily.“
(six)

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA 2017
Program na říjen
Neděle 8. října v 17 hodin
výjimečných koncerNeděle 1. října v 17 hodin
DOBRUŠKA, kostel sv. Ducha
Alfred Strejček - recitace
Petr Nouzovský - violoncello
Kulatých 170 let si letos připomínáme od smrti nejslavnějšího dobrušského
rodáka Františka Vladislava Heka (17691847). Tuto skutečnost neopomene ani
festival, nesoucí jeho jméno. Tuto významnou osobnost přiblíží druhý díl pořadu o jeho životě a díle, který se uskuteční
v komorním prostředí hřbitovního kostelíka sv. Ducha. Autorem scénáře a současně interpretem je známý recitátor Alfred
Strejček, který k pořadu dodává:
“Osobnost Františka Vladislava Heka
je stále inspirující. A řekl bych, že v současné době, kdy pojem vlastenectví se zdá
být zastaralý a naplňuje se jen v zdevastované podobě kolem hokejových či fotbalových mezinárodních utkání, je jeho
rehabilitace víc než potřebná. Náš jazyk,
naše kultura i naši předkové si to zaslouží. Hekova skromnost, neokázalost a láska k národu je v tomto směru příkladná.
Už při zahájení prvního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L.Věka v Dobrušce zazněl pořad, ve kterém
byla osobnost Františka Vladislava Heka
vzpomenuta. Letošní volné pokračování vzpomínky na tohoto velkého českého
vlastence a literáta se zaměří na inspirační zdroje jeho vztahu k místu, kde se narodil a k osobnostem, které jej v tomto směru
nejvíce ovlivnily. Chce se napsat, že F. V.
Hek bude představen jako náš současník,
abychom si mohli položit otázku, kým by
právě on v dnešní době byl a jakým aktivitám by věnoval především svou pozornost.
Velkou roli ve vzpomínání i v zpřítomňování jeho osobnosti bude hrát
hudba. Opět uslyšíme mistrovskou hru na violloncello v podání
Petra Nouzovského.”

OPOČNO, Kodymův národní dům
Wenzel Grund - klarinet
Apollon Quartet
(Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola,
Pavel Verner - violoncello, Jan Mach - basetový roh)

Wenzel Grund se narodil v Praze
a od roku 1969 žije ve Švýcarsku. Pod vedením Kurta Webera studoval hru na klarinet na Hudební a divadelní konzervatoři
v Bernu. Již během studií vystoupil jako
sólista s Junge Schweizer Philharmonie
a v International Opernstudio v Zürichu.
Je dlouholetým členem klarinetového
kvarteta Swiss Clarinet Players a v současné době působí také v Clarin Art
Ensemble. Je rovněž členem porot v národních a mezinárodních soutěžích, jako
je například mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga v České republice.
Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy.
Po studiích u členů věhlasných českých
kvartet a absolvování prestižních mistrovských kurzů v Holandsku (Fine Arts
Quartet) a Německu (Alban Berg Quartet)
se úspěšně zúčastnilo řady prestižních
mezinárodních soutěží, z nichž jmenujme
Mezinárodní soutěž Ludwiga van Beethovena (1. cena a cena za nejlepší provedení
díla L. van Beethovena) a účast ve ﬁnále
mezinárodní soutěže v Düsseldorfu.
Sobota 14. října v 17 hodin
DOBRUŠKA, Husův sbor
Five Star Clarinet Quartet
Roman Perucki - varhany
Five Star Clarinet Quartet je soubor,
v němž se jedinečně mísí zkušenost a vyzrálost s mládím a interpretační energií. Profesoři Hudební fakulty Akademie múzických
umění prof. Jiří Hlaváč a Vlastimil Mareš
povolali své nejúspěšnější žáky Jana Macha a Irvina Venyše, aby s nimi zformovali klarinetové kvarteto. Jeho krédem je
kvalita, a proto lze soubor slyšet jen při

tech a festivalových
vystoupeních. Všichni
členové jsou držiteli
prestižních ocenění a zastávají význačné
posty v rámci hudebního života současnosti. Uskupení má široký žánrový proﬁl,
od úprav hudby barokní, přes éru klasicistní až po jazz a hudbu jihoamerickou.
Roman Perucki, významný koncertní
varhaník a profesor na Hudební akademii
v Gdaňsku, koncertuje po celém světě, zasedá v porotách mezinárodních soutěží, je
prezidentem společnosti „Musica Sacra“
i ředitelem ﬁlharmonického orchestru
v Gdaňsku. Na koncertě v Husově sboru
rozezní nástroj z roku 1904, který se podařilo i díky mnoha desítkám dobrušských
dárců obnovit v roce 2015, a představí
mimo jiné i polskou varhanní literaturu.

Neděle 22. října v 17 hodin
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, zámek
Richard Novák - bas
Jaroslav Šaroun - klavír
Operní pěvec Richard Novák absolvoval konzervatoř v Brně a stal se laureátem pěveckých soutěží v Toulouse (1961)
a Hertogenbosch (1962). Od roku 1954
účinkoval jako sólista Státního divadla
v Ostravě a Janáčkovy opery v Brně.
V roce 2001 získal cenu Thálie za celoživotní mistrovství. V roce 2005 získal cenu
ministra kultury za přínos v oblasti hudby
a v roce 2016 cenu Antonína Dvořáka.
Dobrušský rodák Jaroslav Šaroun studoval u Miloslava Kabeláče, absolvoval
HAMU v Praze a v roce 1999 byl tamtéž jmenován profesorem. V roce 1976 ho
Václav Neumann přivedl do České ﬁlharmonie, kde se stal jako hráč klávesových
nástrojů řádným členem a působil zde
neuvěřitelných třicet šest sezón. Pracoval s mnoha vynikajícími dirigenty, mezi
nimiž nechyběli například Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Eliahu Inbal, Manfred
Honneck nebo Christoph Eschenbach.
Jaroslav Šaroun doprovázel festivalový
galakoncert mezzosopranistky Dagmar
13
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Klavírista Jaroslav Šaroun, dobrušský rodák
Peckové v roce 2013 a v roce 2015 obdržel Cenu festivalu F. L. Věka.
Sobota 28. října v 17 hodin
DOBRUŠKA,
Společenské centrum - Kino 70
Cigánski diabli
Již podruhé se na festivalu představí Gigánski diabli. Po loňském úspěchu
v náchodském Beránku vystoupí tentokrát
v Dobrušce. Ve svém programu propojí
cikánskou hudbu, jazz, etno i ﬂamenco.

Cigánski diabli se vrací. Tentokrát vystoupí v Dobrušce
V jejich osobitém projevu „gypsy devils
style“ zazní skladby klasických skladatelů: T. Albinoniho, J. Haydna, N. Paganiniho, J. Brahmse, F. Liszta, G. Bizeta,
V. Montiho.
Orchestr Cigánski diabli koncertoval od roku 1991 na pěti kontinentech
a ve 35 státech světa (USA, Austrálie,
Kanada, Japonsko, Čína, Jižní Korea,
Mexiko, Egypt a téměř celá Evropa). Je
odbornou veřejností považován za jeden
z nejlepších orchestrů v kategorii etno

Festivalové autobusy
Na koncert v Novém Městě nad Metují je pro majitele abonentek a vstupenek zajištěna zdarma doprava festivalovým
autobusem. Odjezd 15.45 Opočno-náměstí, zastávky 16.00
Dobruška-nádraží a 6.10 Dobruška-Laichterova.

a world music a je velmi příznivě přijímán
širokou veřejností doma i v zahraničí.
Svědčí o tom pozvánky na festivaly Sziget
fesztivál Budapešť, Mondial des cultures
drummondville, Khamoro Praha, Festival
de Martigues a také desítky tisíc prodaných CD nosičů, které obdržely tři zlatá
a dvě platinová ocenění.
(eda)

www.mhf-vek.cz

Vstupenky
Vstupenky na všechny koncerty zakoupíte na Informačním
centru v Dobrušce nebo on-line na www.kupvstupenku.cz,
popř. u pokladny před koncertem.

Koncertní vystoupení skupiny Rose Band Divadelní pozvánka!
Město Dobruška zve na koncertní vystoupení hudební skupiny Rose Band,
které se uskuteční ve středu 1. listopadu
od 19 hodin v kulturním domě.
Tato kapela vznikla v lednu 2015
po rozpadu tehdejšího, vám možná známého seskupení s názvem PM Band, Rose

Band tvoří její bývalí členové Jarda Duben a Zbyněk Palička, kteří objevili nový
talent, a tím je klávesista a zpěvák Ondřej
Podhradský. Nástrojové obsazení souboru
je tedy klávesy a dvě trumpety. Skupina
vychází z původního repertoáru, který rozšířila o nové skladby různých žánrů. Večer
určitě zazní skladby
jako La Pastorela, My Way, Holka
neznámá, Večerní
zvon či Pampelišky.
Přijďte si poslechnout tyto krásné
písničky v podání
skvělých muzikantů.
Koncert se uskuteční tradičně při stolovém uspořádání
a vstupenky si budete moci zakoupit
od pondělí 2. října
2017 v Informačním
centru.
Na setkání s Vámi
se těší pořadatelé

14

Město Dobruška zve na divadelní představení
francouzského autora Jeana Roberta
Charriera Pro tebe
cokoliv. Hra se
uskuteční ve Společenském centru - Kině 70
v Dobrušce v pondělí 23. října v 19.30 hodin. V hlavních rolích se představí: Jana
Paulová, Pavel Zedníček, Simona Lewandowská, Ladislav Hampl, David Suchařípa, Pavla Vojáčková – Rychlá a Kristián
Kašpar.
Pokud se chcete zasmát a zamyslet
nad vážným nevážně, komedie Pro tebe
cokoliv tato očekávání zaručeně naplní.
Celé představení je oddechová komedie k pobavení. Předprodej bude zahájen
systémem on-line 1. října v 15.30 hodin
a vstupenky budou k vyzvednutí v otvíracích hodinách informačního centra
a kina 70 v Dobrušce.
Miloš Kaňa
Kulturní zařízení
města Dobrušky
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Dobrušské letní muzicírování proběhlo již po jedenácté
Tradiční podvečerní koncerty zpříjemňovaly letní neděle dobrušským, ale i přespolním občanům již jedenáctým rokem.
V průběhu osmi týdnů se publiku představily známé místní kapely, ale i zahraniční kapela z Holandska a na závěr nemohl
chybět koncert dechové hudby. Koncerty

byly i letos hojně navštěvované, každý týden si přišly do Archlebových sadů a poté
na náměstí F. L. Věka poslechnout dobrou
muziku desítky návštěvníků. Také letos
proběhlo Dobrušské letní muzicírování za ﬁnanční podpory
Královéhradeckého kraje.

Poděkování patří i dalším sponzorům,
kterými byly místní ﬁrmy:
KBA – Graﬁtec, TO-PI-TO, Nástroje CZ,
ACT CZ a tiskárna AG TYP Kostelec nad
Orlicí.
Ing. Jana Hedvičáková,
Kulturní zařízení města Dobrušky

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017
Beletrie pro dospělé
Hana Kolaříková
Joe Hill
Miloš Hoznauer
Alexander Stainforth
Karl Ove Knausgard
Daniel Klabal
Ingar Johnsrud
Lisa Kleypas
Matthew Norman
Diana Gabaldon

Viktor E. Frankl
Pravý leopardí kožich
Ohnivý muž
Lodní kufr
Láska k nakousnutí
Můj boj 1. Smrt v rodině
Isidorias
Kalypso
Svatba s Winterbornem
Všichni jsme nějak vadní
Lord John a důvěrná záležitost

Naučná literatura pro dospělé
Martin Slunečko
Prostonárodní kuchařka Květy Fialové
Ivana Dirk Lukačovičová Putování za dalekým snem
Jiřina Bednářová
Na návštěvě u malíře:
grafomotorická cvičení
a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let
Renata Kalenská
Doktor vězeňských věd
Annabel Karmel
Rychlé a snadné recepty pro
kojence a batolata
Anita Moorjani
Co když je to nebe?

Alice Millerová
Josef Beránek
Literatura pro děti
Katie Daynes
C. Robinson,
A. Mansbach
Martin Sodomka
Martina Špinková
Renáta Fučíková
Patrick Ness
Nathalie Choux
Veronika Válková
Šárka Váchová
R.L. Stine

A přesto říci životu ano: psycholog
prožívá koncentrační tábor
Na počátku byla výchova:
neopakujte chyby svých rodičů
Deník venkovského faráře:
hovory s Janem Rybářem
Otázky a odpovědi o vesmíru
(Podívej se pod obrázek)
Jake je fake: na co si to hraješ?
Arnyho dílna
Divný brach strach
Karel a rytíři:
jak se stát dobrým králem
Volání netvora: příběh života
Objevujeme svět! Tvary
Královna Marie Terezie
Tajemství srdce
Nebuď dlouho vzhůru.
Návrat do ulice strachu (2. díl)

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Echo Heron:
POLEDNE U TIFFANYHO
1. vydání, Praha, Metafora, 2016, 451 s.,
399 Kč
Životní příběh
designérky Clary
Wolcottové. V létě
1888
vstoupila
do manhattanské
kanceláře
slavného Louise Tiﬀanyho
kurážná
mladá umělkyně
Clara Wolcottová,
aby jej požádala

o místo designérky. Celá léta zůstávala
její role v mnohamilionové Tiﬀanyho říši
skleněné krásy jedním z nejstřeženějších
tajemství. Tajemstvím tak výbušným, že
když bylo odhaleno, mezinárodní umělecký svět úžasem jen zalapal po dechu
Literatura pro děti:
Amy Alward:
DENÍK ALCHYMISTKY
1. vydání, Praha, Talpress, 2016, 327 s.,
269 Kč
První kniha série Lektvar. Když se
princezna Novy nešťastnou náhodou otráví elixírem lásky, bezhlavě se zamiluje do svého vlastního odrazu v zrcadle.

V království je
vyhlášeno pátrání po účinném
léku.
Samina
rodina
patřila kdysi k těm
nejrespektovanějším
alchymistům
v království, ale
přišly na ni zlé
časy a vítězství
v pátrání by jí
zachránilo pověst. Může však Sam skutečně soupeřit s nezměrnou mocí farmaceutické společnosti ZoroAster?
15
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Loutkový soubor

JAMES HARRIES

SVĚT
LOUTEK

– European Tour 2017

zahajuje
divadelní sezonu
opět oblíbenou pohádkou

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Těšíme se, že nás budete rádi navštěvovat
a přivedete další malé diváky.
Kdybyste přivedli také loutkoherce,
byli bychom moc spokojeni.
Můžete nás navštívit každé pondělí
od 15.30 v našem divadélku v sokolovně.
Premiéra pohádky bude
v neděli 8. října od 10 hodin.
Opakovat ji budeme opět
v neděli 22. října v 10 hodin.
Jitka Kozubová, principálka

Britský písničkář ovlivněný folkovou tradicí již delší dobu
žije v Česku, kde rozvíjí
svoji pozoruhodnou hudební kariéru na pomezí
folku a rocku. Kromě sólových alb se prosadil také
jako autor ﬁlmové hudby,
v Česku a stejně i v zahraničí však nejvíce proslul
svými koncerty. Každé Jamesovo vystoupení, ať už na ulici,
kde si čas od času rád zahraje, nebo
v klubovém zázemí, má výjimečnou atmosféru, která pramení z dech beroucí síly hlasu autentického a originálního
zpěváka a skladatele.
Pátek 6. října v 19 hodin, centrum ELADA,
BYSTRÉ v Orlických horách
vstupné 170 Kč, rezervace tel. 730 181 011,
předprodej: Dobruška JINÝ KAFE

ZE ŠKOL
Nová fréza umožní studentům osahat si hotový výrobek ihned
Od nového školního roku je Střední
škola – Podorlické vzdělávací centrum
Dobruška hrdým majitelem školní výukové frézky SLV EDU, kterou vyrábí brněnská ﬁrma SolidVision.
Jedná se o unikátní univerzální portálovou frézku určenou k výuce programování
a řízení CNC strojů. Doplní dva profesionální CNC stroje, které už škola vlastní.
Využívat ji budou zejména studenti maturitních oborů mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení a dále pak studenti
učebních oborů obráběč kovů a nástrojař.
Fréza zkompletuje všechny fáze výroby, kterými musí studenti během vyučovací hodiny projít - od navržení výrobku
v programu CAD, jeho naprogramování
v programu CAM a pak vlastní výrobu,
kdy si na konci vyučování mohou hotový výrobek osahat v dlani. Profesionální
CNC stroje, které ve většině škol mají,
jim tuto možnost nenabídly, neboť na nich
vlastní realizace výrobku trvá poměrně
dlouho. Nová fréza připomíná ledničku
a lze ji zapojit do libovolné zásuvky s příkonem 220 V.
Nová učební pomůcka je teprve druhou
svého druhu ve školách v celé republice.
První slouží studentům v Děčíně a druhá
právě v Dobrušce. Podorlické vzdělávací
centrum získalo prostředky na zakoupení
16

frézy z realizovaného projektu Gramotnosti inovativně, který je spoluﬁnancován
z Evropské unie v celkovém celorepublikovém objemu 33 milionů korun. Frézka byla
jakousi třešničkou na dortu, neboť vedle ní
studentům od začátku září slouží nová výpočetní technika, nový server a v budoucnu i nové optické počítačové sítě.
Od nového školního roku každý zaměstnanec i student dostává e-mailovou schránku s adresou na aktuálně nejkvalitnější
poštovní cloudové službě Oﬃce 365 a s ní
i cloudové úložiště OneDrive, na němž
má každý volný prostor o velikosti neuvěřitelných 5TB.
(jme)

Spolek přátel ZŠ Opočenská Dobruška pořádá tradiční

KURZ KERAMIKY
pro začátečníky i pokročilé

Termín: od 10. října 2017 (vždy v úterý od 17 do 19 hodin)
Lektorka: Dana Sychrovská, tel. kontakt: 739 097 655
Místo: keramická dílna Základní školy, Opočenská ulice 115 (vedle sokolovny)
Přihlášky: telefonicky u lektorky nebo e-mailem: zsopocenska@dkanet.cz,
případně na místě
Cena: 100 Kč za jednu lekci (každá šestá lekce je zdarma). Kurz potrvá do Vánoc.
Cena zahrnuje příspěvek na materiál (keramickou hlínu, glazury a barvy), spotřebu elektrické energie při vytápění prostor dílny a vypalování výrobků.
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Prázdninový fotografický workshop
Na sklonku srpna se v Dobrušce
uskutečnil pětidenní mezinárodní fotograﬁcký workshop, vedený spolkem
Sdružení SPLAV pod názvem Koncepce projektu Sense of Light program
ERASMUS+. Nabídl české i zahraniční
lektory z partnerských zemí a možnost
práce s profesionální technikou, včetně
individuální konzultace během společných workshopů.
Projekt Erasmus+ byl nasměrován zejména na studenty a mladé lidi do třiceti
let, ale dával prostor i zapáleným dospělým. Z řad studentů dobrušské Střední
průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií se přihlásilo jedenáct
zájemců.

Vzhledem k široké škále nabídky byl
týdenní program workshopu tematicky rozdělen. Každý den se plnily úkoly
v různých lokalitách podhůří Orlických
hor. Účastníci se pod odborným vedením
a dohledem učili kompletní nabídku programu (od environmentální a krajinářské
fotograﬁe po vnímání architektury města, historického objektu, včetně fotograﬁe
hospodářských zvířat a zvěře ve volné přírodě) a na svých zařízeních si ji vyzkoušeli.
Pro jedno speciﬁcké téma - produktové a portrétní fotograﬁe - byla dobrušská
střední škola požádána o poskytnutí fotoateliéru a učebny s výpočetní technikou,
a to pro plánovaný blok základních úprav
fotograﬁe.

Vzhledem k velké účasti byl připraven
prostor jednoho z největších fotoateliérů
průmyslovky - studio U2. Dvě pracoviště byla vybavena kompletní technikou,
jedno sadou zábleskových jednotek pro
portrét a druhé stálými světly pro nasvícení produktu. Třetí skupina vybavena
bateriovým studiovým bleskem s generátorem pro portrétní a ﬁgurální fotografování v exteriéru fotila venku. Účastníci se
seznámili s technikou fotoateliéru i s dílčími funkcemi a parametry expozice pro
dosažení co nejlepších výsledků.
Program závěrečného dne workshopu
patřil zvládnutí aplikací pro organizaci
a správu pořízených fotograﬁí. Účastníci
se naučili nejen základní úpravy v editoru, ale stihli i oblast úprav v rámci kreativních zásahů do fotograﬁe.
Celý týden proběhl i v duchu výměny zkušeností, a proto chceme Sdružení
SPLAV za přizvání k účasti a možnosti spolupráce v tomto projektu velmi
poděkovat.
Za skupinu studia MtM
Jaroslav Mužík, SPŠel-it

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci říjnu oslaví významná životní jubilea:
Eva Hejzlarová
Danuše Pavelková
Věra Zemková
Václav Jiroud
Olga Filipová
Anna Jiroudová
Roman Trubač
Zdeňka Valášková
Marie Chudá
Věra Kovářová
Jana Hladíková

94 let
85 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let

Dobruška, Orlická
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Mírová
Dobruška, Belveder
Dobruška, Solnická
Dobruška, Belveder
Dobruška, Křovická
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Šubertovo náměstí
Dobruška, Jiráskova

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V srpnu z našich řad odešli:
Dyntera Karel
Mádr Libor
Štěpán Václav
Dubánková Květoslava
Netík Václav
Koch Jan

1964
1955
1937
1926
1946
1930

Dobruška 808
Dobruška 819
Dobruška
Dobruška 977
Dobruška 842
Dobruška 229

Čest jejich světlé památce!

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
17

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2017

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Oddíl Táboráčků oslavil
dvacáté narozeniny ve městě plném pohádek
„Filmová reportáž z oslav jubilea“:
klapka, ﬁlm, kamera jede, režie… Na ﬁlmovém plátně se odvíjejí první záběry
pomyslného ﬁlmu. Jeho hrdiny je devět
dětí s dvaadvacetiletým mladým mužem,
možná ještě taky chlapcem. Místo děje Dobruška, téma ﬁlmu - dětský oddíl Táboráčci pionýrské skupiny F. L. Věka.
Dne 19. září roku 1997 v 15 hodin a 15
minut se začala psát historie našeho oddílu. Máme za sebou roky proher a vítězství, roky práce, ale hlavně léta skvělých
zážitků dobrodružství a nekonečného přátelství. Ten zářijový pátek se sešlo devět
dětí s vedoucím Jirkou a začali psát společnou historii. Jejich pochodeň přebírali
další a další, proto jsme dnes mohli slavit
dvacet let nepřetržité činnosti.
Za dvě desetiletí prošlo oddílem Táboráčci neskutečných 570 členů. Někteří vydrželi krátce, druzí velmi dlouho.
Těch druhých bylo opravdu hodně. Každý v oddíle zanechal kus svého já, otiskl
do dlouhé historie svoji stopu. Činnost
oddílu kromě pravidelných schůzek zahrnuje každoročně také asi patnáct větších
víkendových akcí. Každý rok pořádáme

letní i zimní tábor. Naše činnost probíhá
na vlastní táborové základně a klubovnách. Obě střediska spravujeme.
Střih, stop, kamera se vypíná. Děj ﬁlmu se posouvá do roku 2017. Další klapka
– místo děje klubovny Na střelnici v Dobrušce. V hlavní roli – Táboráčci. Jen tváře
se trochu změnily, z chlapců jsou muži,
přibyly šediny. Ale jiskra v očích, zápal
a láska k dětem zůstaly. A hlavně společné přátelství, zážitky, dobrodružství a neskutečné množství společného oddílového
života, které nás spojily.
V sobotu 16. září 2017 Táboráčci oslavili narozeniny. Dopoledne se o radost
podělili s lidmi ve městě akcí „Město plné
pohádek“. Současné oddílové děti oblékly nádherné kostýmy a centrem Dobrušky putovaly rodinné hlídky pohádkovým
světem. Krátká zastávka s vodníkem, úkoly od pirátů a rychle k Obelixovi… Cíl
závodu byl symbolicky na klubovnách
Táboráčků, kde jsme navařili šedesát litrů nefalšovaného tábornického guláše,
na rožní se peklo 40 kilo masa a hlavně
piopes Alík a hromada cen pro všechny
závodníky. Odpoledne přišla na řadu oﬁciální část oslav Setkání členů oddílu
1997 - 2017.
Jsme asi první,
kdo dokázal na jedno místo ve stejný okamžik sezvat
všechny
starosty
našeho města uplynulých
dvaceti
let. Pánové Zrzavý, Klobas, Tojnar
a Lžíčař obdrželi
jako
poděkování
za skvělou spoluprá-

ci s městem Dobruška upomínkové předměty s logem oddílu. Poté pomohli ocenit
ty, kteří v oddíle otiskli svoji stopu nejhlouběji. Vrcholem programu bylo setkání zakládajících členů oddílu. Zapózovali
fotografovi podle snímku, který byl pořízen při zahajovací schůzce před dvaceti
lety. Postavení osob sedělo, jen tváře se
trochu změnily. Pak přišel na řadu originální oddílový dort plný stanů, dětí, lesa
a piopsa Alíka. Sedmnáctikilový sladký
skvost děti hravě zdolaly.
Navzdory nepřízni počasí se za gymnáziem sešlo více než dvě stě malých i velkých, kteří se rozhodli projít pohádkou
a poté se připojit k našim narozeninovým
oslavám… Ale to již běží závěrečné titulky ﬁlmu… A co v nich dočtete? V hlavní
roli Táboráčci. Oddíl, který žije již 20 let.
Oddíl plný kamarádů, jímž včetně akcí
a táborů prošly tisícovky účastníků.
Klapka, střih, kamera běží a titulky končí, ale nikde není slovo „konec“. Filmové
záběry v životě oddílu přibývají. Režisér
Jirka Bufales společně s ostatními točí
pokračování…
Díky všem, kdo s námi náš velký den
oslavili. Co dodat závěrem? Za svoje slzy
jsme se nikdo nestyděli, protože víme, že
jsme natočili a prožili opravdu dobrý ﬁlm!
Jirka Bufales Říha
Atmosféru oslav včetně kouzelného
dortu a psa Alíka zachytily fotograﬁe,
které si můžete prohlédnout
na www.taboracci.pionyr.cz

Pokud chcete prožívat naše dobrodružství, rádi vás (malé i velké) uvítáme! Místa u našich táborových ohňů je dost.
18
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Taneční tábor DDM aneb Cesta kolem světa za šest dnů
Pokud si myslíte, že není možné projet
svět křížem krážem za šest dnů, mýlíte se.
Takové dobrodružství zažilo osmačtyřicet
dívek na tanečním táboře na chatě Radost

v Plasnicích. Od 20. do 27. srpna „navštívily“ Francii, Brazílii, Mexiko, Japonsko,
Indii a africkou Tanzanii. Každý den se
nesl v duchu tradičních zvyků, rytmů i zajímavostí dané země.
Děvčata
vyzkoušela francouzskou
manikúru, indické
barvení šátků, africké tance, zažila
barevný
karneval
v Riu i japonské divadlo Kabuki. Cesta do Mexika měla
nečekané zpestření,
kdy doslova padaly bonbony z nebe!
Opravdové letadlo
je sypalo dětem
na louku u chaty
jako tradiční me-

xickou piňatu. Mimo hry a soutěžení se
hlavně tancovalo. Dvě skupiny děvčat
secvičily během týdne několikaminutové
vystoupení, které na závěr tábora předvedly svým rodičům a příbuzným. Tábor
na chatě radost připravily čtyři vedoucí
a to, že se dívkám ani nechtělo domů, je
pro ně velkou odměnou.
Jitka Macková,
hlavní vedoucí tanečního tábora

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Nová sezona v plném proudu
Nový školní rok Vješák odstartoval
již tradiční akcí s názvem „Vješák před
školou“. Ve středu 6. září jsme navštívili Základní školu Fr. Kupky a v pátek
8. září jsme zakotvili na zahradě u Základní školy Pulická. Pro žáky obou základních
škol byly připraveny společné hry i jednotlivá stanoviště, kde bylo možné si vyzkoušet lukostřelbu, taneční podložky, konzoli
wii, slackline, stolní fotbálek, střelbu z airsoftových zbraní a další neobvyklé aktivity. Každý z účastníků dostal na závěr akce
drobný dáreček a pozvánku do klubu.
Za tým Vješáku jsme si tento akční čas
s mladými moc užili a doufáme, že jsme
studentům vykročení do nového školního
roku alespoň trochu zpříjemnili a nalákali
je na další Vješákovskou sezonu.
Od pondělí 11. září jsme klub otevřeli
v pravidelné otevírací době, tj. ve dnech
pondělí, úterý a čtvrtek, vždy od 16 do 18

hodin. Mimo to bylo září plné jednorázových akcí, při kterých jsme využili dosud
pěkného podzimního počasí i příjemného
obývákového zázemí našeho klubu. V pátek 15. září jsme zasedli k rozkládacím
stolům a užili si dlouhý večer u napínavých deskovek. V úterý 19. září odpoledne jsme naopak vyrazili ven, na hřiště
za Základní školou Pulická. Tam jsme
uspořádali baseballový turnaj nejen pro
vášnivé fanoušky tohoto amerického
sportu, ale i pro úplné baseballové laiky.
Zúčastnit se zkrátka mohl každý, kdo měl
chuť se pořádně protáhnout a užít si doušek čerstvého vzduchu. V pátek 22. září
jsme klub otevřeli pouze pro mladé dívky.
Konal se totiž interaktivní workshop s názvem „Just for girls“, tentokrát na téma
„Život na netu“. Dívky se mohly zapojit
do živé diskuze o výhodách a nebezpečích
dnešní internetové doby, byly upozorněny

na úskalí, která s sebou připojení k „netu“
přináší, a současně si samy mohly zhodnotit, kolik času tráví na sociálních sítích,
youtube a jiných webových stránkách.
Za tým Vješáku,
Mgr. Gabriela Machová
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RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
V průběhu října se
po celém světě koná řada
osvětových i motivačních
kampaní a přednášek.
Mnohé budovy, akce nebo
produkty se halí do růžové
barvy na znamení podpory boje proti rakovině prsu. Nádorovým onemocněním
prsu je v ČR každoročně postiženo více
jak 7000 žen.
Rodinné centrum Sedmikráska se připojuje k této výzvě a na znamení podpory
boje proti rakovině prsu pořádá ve čtvrtek 12.října od 10 hodin přednášku

„RAKOVINA PRSU aneb PREVENCE
ZACHRAŇUJE.“
• Multimediální prezentace:
čísla a fakta o výskytu a možnostech
prevence karcinomu prsu, co to je
mamární screening, jaké jsou metody
a možnosti vyšetřování u lékaře, kdo
vyšetřování hradí, jak se na něj objednat, jaké diagnostické centrum si
vybrat a proč, jak často prohlídky absolvovat, jak se správně provádí samovyšetřování.

• Nácvik samovyšetření na fantomovém
modelu, účastníci přednášky dostanou
brožurky a letáčky k samovyšetření.
• V besedě jsou lektorky schopny zodpovědět vaše otázky k tématu.
Těšíme se na vaši návštěvu,
za Rodinné centrum Sedmikráska
vedoucí RC
Iva Horáková

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
říjen 2017

přehled akcí

KOSTEL SVATÉHO DUCHA
Neděle 1. října v 17 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA
Koncert: Alfred Strejček (recitace) a Petr Nouzovský (violoncello).

HUSŮV SBOR
Sobota 14. října v 17 hodin
MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA
Koncert: Five Star Clarinet Quartet,
Roman Perucki (varhany).

SOKOLOVNA
Neděle 8. října v 10 hodin
a neděle 22. října v 10 hodin
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutkový soubor Svět loutek zahajuje
divadelní sezonu opět oblíbenou pohádkou.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668 a 725 048 991
DOMEK F. V. HEKA - F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je v říjnu otevřen o sobotách a nedělích od 9 do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí Františka Kupky, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je mimo sezónu přístupná
na předchozí objednání v muzeu nebo v informačním centru.
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LAPIDÁRIUM
nám. F. L. Věka čp. 11
Pondělí 2. října až úterý 31. října
VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA
Přístupná v pracovní době městského úřadu: pondělí a středa
7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek 7.30 – 13.30.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, telefon 777 418 746
Soboty 7., 14., 21. a 28. (prodloužená) října od 19 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vstupné: 40 Kč.
Změna programu vyhrazena.
Na vybrané akce je požadováno přiměřené oblečení. Předprodej
vstupenek na vybrané akce v Informačním centru na náměstí
F. L. Věka (tel. 494 629 581) vždy čtyři týdny před uvedením
pořadu. Před tímto termínem lze vstupenky zamlouvat v kulturním domě. Nevyzvednuté zamluvené
vstupenky budou týden po zahájení
předprodeje vráceny do prodeje. V kanceláři KZMD - kulturního domu, Nádražní 535, tel. 494 623 802, získáte
informace o pronájmu sálu, klubovny
a dalších prostor kulturního domu.
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Středa 4. října v městské knihovně
ZAKONČENÍ SOUTĚŽE „ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU“
Vyhlášení výsledků velké letní fotosoutěže a odměnění vítěze.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, telefony 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny

Středa 20. září – úterý 30. října
OD STŘEDOVĚKU
PŘES TAROT AŽ K BYLINÁM
graﬁka EVY FRANCOVÉ
Eva Francová se narodila v roce 1968 v Hořicích v Podkrkonoších. Původním povoláním je kamenosochařka. Oboru se věnovala
mnoho let. Dnes pracuje s manželem, který
je dobrušským rodákem, v graﬁckém studiu Tres Mosquitos.
Žije v malé vesničce pod horami,
uprostřed luk a polí. Jejím oborem
je linoryt a fotograﬁe. Mimo jiné
je autorkou graﬁckého návrhu
loga Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka a Cen MHF
F. L. Věka za činnost v oblasti
kultury. Výstava bude přístupná
ve výpůjčních hodinách knihovny
do 30. října 2017.

Čtvrtek 5. října v 15 hodin pro předškolní děti v oddělení pro děti
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce se s připraveným programem je určena pro zvídavé předškolní děti. Tentokrát si budeme číst a vyrábět společně
s rodiči.
NOVÉ HRY A KUFŘÍKY PRO DĚTI
Rozšiřujeme nabídku společenských her a tematických kufříků
v dětském oddělení. Nově si mohou děti domů zapůjčit dalších
12 společenských her: Cortex challenge: mozkovna, CUTS magnetické hlavolamy, Dominion Intriky, Krycí jména, Krysí
válka, Leo musí ke kadeřníkovi, Maminky, Na prodej, Pohádky
v kostce (BrainBox), Quiddler: žolíky se slovy, Rozhýbej svůj
jazýček aneb logopedie hrou, Zajíc a želva. V nabídce jsou také
tři nové tematické kufříky: Čas, Kouzla a pokusy a Retro.
BURZA VYŘAZENÝCH KNIH POKRAČUJE
Pokračuje prodej knih a časopisů vyřazených z fondu městské
knihovny za symbolickou cenu. Průběžně je doplňována naučná
literatura (encyklopedie, příručky, slovníky…).
Pondělí 30. října
HALLOWEENSKÉ PŮJČOVÁNÍ
Děti se mohou těšit na půjčovnu plnou halloweenských strašidel.
Úterý 31. října v 17 hodin ve foyer knihovny
KUCHAŘKY ZE SVATOJÁNU
beseda s EVOU FRANCOVOU
Eva Francová je rodačka z Podkrkonoší, původní profesí kamenosochařka. Z oboru jí zůstala láska k výtvarnému sebevyjádření
ve formě fotograﬁí a linorytu. Většinu času věnuje sběru a zpracování bylin, vaření, psaní receptů, toulání v přírodě a fotografování. Napsala tři kuchařské knihy - kuchařky ze Svatojánu a letos
jí vyšla čtvrtá, která se věnuje především bylinám - Rok ve Svatojánu. Evu Francovou jste měli možnost vídat v televizním pořadu Kouzelné bylinky na ČT1. Vstup zdarma.

Pondělí 2. října až pátek 6. října
TÝDEN KNIHOVEN
Dobrušská Městská knihovna se každoročně účastní celostátního projektu Týden
knihoven, v rámci kterého připravila pro
své návštěvníky doprovodný program. Pro
zapomnětlivé čtenáře bude opět platit amnestie sankčních poplatků v obou odděleních.
Úterý 3. října pro děti
z mateřských škol
v dětském oddělení
BESEDA
SE SPISOVATELKOU
ZUZANOU POSPÍŠILOVOU
Setkání předškoláků z místní mateřské školy s oblíbenou autorkou
mnoha dětských knih.
Úterý 3. října v 18 hodin ve foyer městské knihovny
MYSLÍME GLOBÁLNĚ, ŽIJEME LOKÁLNĚ
Přednáška Mgr. Elišky Hufové v rámci uskupení Žijeme spolu
v Orlických horách (www.zijemespolu.cz) pro všechny zájemce o udržitelný rozvoj našeho regionu. Proč podporovat lokální
výrobce a ekonomiku nebo třeba bezobalové zboží? Nabídka odběru lokálního a bezobalového zboží na jednom místě. Lokální
ekonomika, bezobalové zboží, novodobé družstevnictví, lokální
měna apod. Ochutnávka vybraných výrobků z našeho okolí!
Vstup zdarma

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, telefon 494 629 667
Čtvrtek 12. října od 16 hodin
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S BYLINKAMI
Po letní odmlce se vrací sousedská posezení, která připravily
SONS - odbočka Dobruška a Městská organizace Strany důchodců ČR Dobruška. Tentokrát to bude povídání s paní Kateřinou
Geržovou o zelené lékárně, která vám může pomoci od podzimního nachlazení, nebo prozradí, jak se ho rychle zbavit. Její domácí sirupy budou k zakoupení. Občerstvení zdarma zajištěno.
KLUB DŮCHODCŮ: pravidelné schůzky každé úterý od 14
do 17 hodin
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CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění
ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním
10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.

VJEŠÁK
Nám. F. L. Věka 24, tel. 776 705 177.
Pondělí 2. října od 16.30
VÝROBA DRAKŮ
Čtvrtek 5. října od 16.30
DRAKIÁDA
Úterý 17. října od 17.00
TURNAJ V TANEČNÍCH PODLOŽKÁCH
Pátek 27. října od 19.30
VEČER DESKOVÝCH HER

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24
(nad restaurací Jelen, zadní vchod od zmrzliny),
telefon 605 548 288,
www.jbdobruska.cz, sedmikraska@jbdobruska.cz
Čtvrtek 12. října od 10 hodin
RAKOVINA PRSU - PREVENCE ZACHRAŇUJE
MAMMA HELP - sdružení pacientek s rakovinou prsu
co je mamární screening, jaké jsou metody vyšetřování, kdo
vyšetřování hradí, jak se na něj objednat, jak se správně provádí samovyšetřování, nácvik na fantomovém modelu, odpovědi
na vaše otázky. Hlídání dětí k dispozici.
Středa 18. října od 10 hodin
JAK NA ZIMNÍ NEMOCE?
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D. - lékárník
jaké vitamíny nám nebo našim dětem chybí, do jakých přípravků
se vyplatí investovat, jak je správně užívat, rozeznáme chřipku
od nachlazení? Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Pondělí 23. října od 10 hodin
PO MATEŘSKÉ DO PRÁCE
Mgr. Gabriela Machová - advokátní koncipient
na co mají maminky v zaměstnání ze zákona nárok, péče o dítě
do 4 let, do 7 let, příprava na pracovní pohovor, aktuální situace
na trhu práce. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254.
Kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor.
E-mail: dobruska@cb.cz,Web: www.ixko.eu
AWANA (klub pro děti od 5 let)
každé pondělí (od 11. září) v 16.30
BIBLICKÉ STUDIUM

středa 4. října a 18. října v 19.00

K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky)
každou sobotu v 18.00
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
Na všechna setkání jste srdečně zváni. Vstup zdarma.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Neděle 1. října do 9 do 16 hodin
KURZ INVERZNÍ KRESBY
Efektní bílé obrázky na černém podkladě,
Přihlášky a bližší informace na www.konecnekreslim.cz.
Sobota 14. října od 14 hodin
PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH ROLIČEK
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Věneček - dekorace na dveře, cena kurzu + roličky 150 Kč.
Sobota 21. a neděle 22. října od 9 do 16 hodin
KURZ TUŽKA
kreslení pravou mozkovou hemisférou. Kurz je vhodný pro začátečníky. Více informací na www.konecnekreslim.cz.
Čtvrtek 26. října
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM
08 -12 hodin výtvarná dílna, cena 50 Kč
13 - 15 hodin tkaný polštář na kolíkovém stavu
– kurz pro děti od 4. třídy, cena 40 Kč.
Program je určen pro školní děti.
Sobota 4. listopadu od 14 hodin
DRÁTOVANÁ ŽÁBA
Kurz s Martinou Horákovou. Naučíte se pracovat s drátem a vyrobíte si netradiční dekoraci nebo dárek. Cena kurzu + materiál
220 Kč.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Neděle 1. října v 15.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Repríza úspěšné české animované komedie (2D). Legendární
hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii
pro celou rodinu. Vstupné 130 Kčǀ85 min.
Neděle 1. října v 17.30
EMOJI VE FILMU
Repríza (2D) amerického animovaného ﬁlmu pro všechny generace. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ97 minut včetně
předﬁlmu. České znění.
Neděle 1. října ve 20.00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Repríza milostného dramatu autorského dua Jan Hřebejk - Petr
Jarchovský. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se
odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947 - 1953.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.
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PROJEKT 100 - velká sci-ﬁ na velkém plátně
Úterý 3. října v 19.30
CESTA NA MĚSÍC
První velká ﬁlmová sci-ﬁ cesta v režii kouzelníka Mélièse.
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč. Le Voyage dans la Lune
(Francie 1902) 13 minut + Le Voyage extraordinaire (Francie
2011) 60 minut.
Dopolední představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 5. října v 10.00
PO STRNIŠTI BOS
Repríza ﬁlmu od Jana a Zdeňka Svěrákových. Edu Součka, jeho
maminku a tatínka už známe z ﬁlmu Obecná škola. Nyní jsme
však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ111 min.
Čtvrtek 5. října ve 20.00
NERODIČ
Premiéra dokumentárního ﬁlmu - ČR. Kolik podob může mít
dnešní rodina? Jakou rodinu chceme? A chceme ji vůbec? Dokumentaristka Jana Počtová natočila intimní sondu do rodičovství
a partnerství dneška. Film Nerodič ukazuje šest různých příběhů,
šest názorů na rodičovství a s nimi šest různých forem rodin.
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ83 min.
Pátek 6. října ve 20.00
BLADE RUNNER 2049 ﬁlm ve 3D
Premiéra sci-ﬁ thrilleru USA/Kanada/VB. Třicet let po událostech prvního ﬁlmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník
losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství.
Odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie,
který je už 30 let nezvěstný. Mládeži nepřístupný. Vstupné
140 Kčǀ163 min.

Neděle 8. října v 20.00
TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
Premiéra historického ﬁlmu - Chorvatsko. V polovině 17. století
jezuité prosazují svůj vliv ve střední Evropě. Mládeži přístupný.
Vstupné 100 Kčǀ97 min.
Čtvrtek 12. října v 19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER
Program uvádí moderátor, zpěvák, komik a imitátor Vladimír Hron. Součástí
večera bude slavnostní předání medailí
Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky.
V průběhu večera vystoupí taneční soubor Melounci z Domu dětí a mládeže,
žákyně tanečního oboru ze základních
uměleckých škol v Dobrušce a Opočně a dětský pěvecký sbor Mezissimo
z Českého Meziříčí. Vstup zdarma
na místenky, které lze vyzvednout v informačním centru od 18. září.
Pátek 13. října 20.00
ALIBI NA MÍRU
Premiéra ﬁlmu Alibi na míru má to nejlepší z francouzských komedií. Naučí vás říkat pravdu nebo si sehnat pořádný alibi. Užívejte si neřestí, Alibi na míru to za vás vyžehlí. A nikdo se nic
nedozví. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min.
Sobota 14. října v 17.30 a neděle 15. října v 15.00
MY LITTLE PONY FILM
Premiéra animovaného ﬁlmu USA/Kanada. Přátelství má mnoho
barev. Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit
milovaný domov. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ99 min.
České znění.
Sobota 14. října ve 20.00
SNĚHULÁK
Premiéra amerického thrilleru. Brzy napadne první sníh. Pak
zabije znovu. Po tomhle ﬁlmu už nikdy nepostavíte sněhuláka
s radostí. Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole a jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Michael Fassbender se spojili
v adaptaci slavného detektivního thrilleru. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 120 Kčǀ100 min.

Sobota 7. října v 17.30 a neděle 8. října v 15.00
ESA Z PRALESA
Premiéra animovaného rodinného příběhu. Maurice sice vypadá
jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát
nejlepším kung-fu mistrem na světě. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ97 min. České znění.
Sobota 7. října ve 20.00
WIND RIVER
Premiéra akčního mysteriózního ﬁlmu. Stopař Cory Lambert
objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé
indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI
Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ107 min.
Neděle 8. října v 17.30
LEGO® NINJAGO® FILM
Repríza americké animované akční komedie (2D). Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ97 min. České znění.

Neděle 15. října v 17.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Repríza animovaného ﬁlmu, v němž musí veverčák Bručoun
se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich
domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ92 min. České znění.

Neděle 15. října ve 20.00
OSM HLAV ŠÍLENSTVÍ
Premiéra netradičního životopisného ﬁlmu o ruské básnířce Anně
Barkovové (1901 - 1976). Sovětské Rusko, rok 1921 - mladičká
Anna má před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází první
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sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let později už se ale tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ107 min.

Neděle 22. října v 17.30
MY LITTLE PONY FILM
Repríza animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupný. Vstupné
110 Kčǀ99 min. České znění.

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!
Pondělí 16. října v 19.30
SCORPIONS FOREVER... ve sto kinech v ČR
Premiéra německého dokumentu. Padesát let historie rockové
legendy, jejich cesta na vrchol, těžké roky, kdy zpěvák a zakládající člen přišel o svůj unikátní hlas, návrat mezi rockovou elitu, zpověď blízkého okolí, včetně manželek, zákulisí koncertu
v Moskvě a současný život hvězd, které vyprodávají největší
haly světa. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ100 min.

Neděle 22. října ve 20.00
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Premiéra českého dokumentu. Televizní produkci konkuruje
nezávislá tvorba internetových tvůrců, kteří už stihli zaujmout
v žebříčcích celebrit první místa. Rodiče panikaří, když jejich
děti tráví celý den přimrzlé u obrazovek notebooků a smartphonů. Co to vlastně znamená být YouTuberem? Mládeži přístupný.
Vstupné 100 Kč| 91 min.

Středa 18. října v 18.00
TALK SHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA
Zbigniew Jan Czendlik (1964), římskokatolický kněz polské národnosti působící od roku 1992 v České republice zavítá
v rámci svého turné s pořadem POSTEL
HOSPODA KOSTEL také do Dobrušky.
Obsahem talk show je vyprávění příběhů
ze života osobního, kněžského i jiného…
podané humorem jemu vlastním.
VYPRODÁNO.
Čtvrtek 19. října ve 20.00, pátek 20. října ve 20.00
a sobota 21. října v 17.30
BAJKEŘI
Premiéra očekávané české komedie od režiséra M. Koppa a scénáristy P. Kolečka. Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií
ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami,
které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není, a největší životní problém pak vybitý mobil
nebo nefunkční wiﬁ. Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan
Komínek, Celeste Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Vanda Hybnerová, Václav Postránecký, Pavel Nečas, Dana
Batulková a další. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ95 min.

Divadelní představení!
Pondělí 23. října v 19.30
Jean Robert - Charrier: PRO TEBE COKOLIV
Komedie v podání herců divadla Kalich. Hrají: Jana Paulová,
Pavel Zedníček, David Suchařípa, Pavlína Vojáčková, Ladislav
Hampl, Simona Lewandowská a Kristián Kašpar.
Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli
1. října v 15.30 hodin on-line na webových stránkách
www.kino.mestodobruska.cz.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 26. října v 10.00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Repríza milostného dramatu ČR/SR, pokračování největšího
projektu autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský. Druhá
kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947-1953. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ100 min.
Čtvrtek 26. října ve 20.00
ČÁRA
Premiéra kriminálního thrilleru - SR/Ukrajina/ČR. Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici
cigarety. Klidný souběh obou prolínajících se světů se však se
vzrůstající nervozitou, obklopující nejistou budoucnost s nově
budovanou hranicí schengenského prostoru, začíná pomalu otřásat… Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ115 min.
Pátek 27. října ve 20.00
JIGSAW
Premiéra amerického hororového thrilleru. Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. Důkazy ukazují
na jednoho muže: Johna Kramera. Jenže muž zvaný Jigsaw má
být více než 10 let po smrti. Pokračování známé hororové série
SAW… Těšte se, budete se bát. Mládeži nepřístupný. Vstupné
110 Kčǀ91 min.

Sobota 21. října ve 20.00
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického sci-ﬁ thrilleru. Po sérii bezprecedentních
přírodních katastrof ohrožujících naši planetu se přední představitelé z celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů
k řízení globálního klimatu. Jenže systém vytvořený k ochraně začne na Zemi útočit… Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč
ǀ109 min.
Neděle 22. října v 15.00
ESA Z PRALESA
Repríza animovaného příběhu. Maurice vypadá jako obyčejný
tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra… Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kčǀ97 min. České znění.
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Koncert
Sobota 28. října v 17.00
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA
Po velkém ohlasu z minulého ročníku opět
vystoupí slovenské uskupení Cigánski Diabli, kteří zakončí hudební festival. Vstupné
300 Kč, vstupenky jsou v prodeji v informačních centrech Dobruška a Nové Město
nad Metují. On-line předprodej je zajištěn
také na webu www.kupvstupenku.cz
Neděle 29. října v 15.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Repríza úspěšné české animované komedie (2D). Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro
celou rodinu. Vstupné 110 Kčǀ85 min.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2017
Neděle 29. října v 17.30
THOR: RAGNAROK ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního sci-ﬁ. Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu
svého domova. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ100 min.
České znění.
Neděle 29. října ve 20.00
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Premiéra dokumentárního ﬁlmu Velké Británie. Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety,
představuje nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se
překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé
poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších. Mládeži
přístupný. Vstupné 90 Kčǀ95 min. České znění.
Čtvrtek 2. listopadu ve 20.00
MILADA
Premiéra velice očekávaného českého ﬁlmu. Na plátna kin se
vůbec poprvé dostane dramatický osud Milady Horákové, který
ve své době otřásl světem. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč
ǀ130 min.

SPORT
KRYTÝ BAZÉN
A LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
KRYTÝ BAZÉN
Provozní doba od 1.října 2017
Bazén
Pondělí
13 – 16
a
19 – 21
Úterý
13 – 18
a
19 – 21
Středa
pro veřejnost zavřeno
Čtvrtek
14 – 18
a
19 – 21
Pátek
13 – 21
Sobota
12 – 21
Neděle
12 – 20
Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
Úterý
15.00 – 16.30 (rezervace 2 drah)
Čtvrtek
14.30 – 16.00 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.15 – 15.45 (rezervace 1 dráhy)
Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí
16 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek
13 – 14
a
17 – 18
Ranní plavání: (ve dnech školní výuky) středa – pátek 6.00 – 7.30
AQUAEROBIC

Pátek 3. 11. 20.00
MATKA!
Premiéra psychologického thrilleru. Nejhorší zvuk, který můžete
uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Jennifer Lawrence a Javier
Bardem hrají v thrilleru Matka! manželský pár, jehož idylické
soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté,
kterých neustále přibývá. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč
ǀ115 min.

MALÝ SÁL
Výstavy
JOSEF KEJVAL - OBRAZY Z MAĎARSKA
Otevřeno v provozních hodinách kina do 8. října.
FILMOVÉ PLAKÁTY OLGY VYLEŤALOVÉ
a SOCHY LADISLAVA CIMRMANA
Od 9. října do 29. října v provozních hodinách kina.

úterý a čtvrtek

18 – 19

SPINNING
s Liborem Pondělí 16.45
Pátek
16.45
a

18.00

s Alenou

17.45

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Úterý
16.30
Čtvrtek 17.30

a

SAUNA
13 – 21 muži
13 – 21 ženy
13 – 21 muži
13 – 17 ženy
17 – 21 společná
13 – 21 muži
12 – 21 společná
12 – 20 společná

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

FOTBAL
Městský stadion Václava Šperla
Mistrovské zápasy
Sobota 7. října
SK Dobruška A – Trutnov B krajská soutěž – muži
SK Dobruška – Kostelec/Častolovice
krajská soutěž – starší žáci
SK Dobruška – Rudník
krajská soutěž – dorost
(v Opočně)
SK Dobruška B – Slatina
okresní soutěž – muži

10.15
13.30
14.45
16.00
25
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Sobota 14. října
turnaj (SK Dobruška, Rasošky, Nové Město)
krajský přebor – mladší přípravka
Sobota 21. října
SK Dobruška A – Kobylice
SK Dobruška – Nová Paka
SK Dobruška – Skřivany

09.00

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Hřiště za sokolovnou

krajská soutěž – muži
krajská soutěž – st. žáci
krajská soutěž – dorost

10.15
13.00
14.45

Neděle 22. října
turnaj (SK Dobruška, Rychnov, Kostelec)
krajský přebor – st. přípravka
10.00
Sobota 28. října
turnaj (SK Dobruška, Rasošky, Solnice)
krajský přebor – ml. přípravka
09.00
SK Dobruška – Borohrádek
krajská soutěž – dorost
(v Opočně)
12.15
Neděle 29. října
turnaj (SK Dobruška, N. Město, Kostelec)
krajský přebor – st. přípravka
10.00

Neděle 1. října
Sokol Dobruška – TJ Sokol Podlázky 1. liga ženy
Sokol Dobruška – KNH Mor. Slavia Brno
2. liga muži
Sobota 7. října
Sokol Dobruška – Sokol Krčín
Sokol Dobruška B – Sokol Krčín B

OP dorostenci
OP muži

Neděle 8. října
Sokol Dobruška – TJ Stará Ves n. Ondřejnicí
1. liga ženy
Sobota 14. října
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. L.
OP dorostenci
Sokol Dobruška B – TJ Sokol Opatovice n. L. B
OP muži
Sokol Dobruška – TJ Stará Ves n. Ondřejnicí
2. liga muži
Neděle 15. října
Sokol Dobruška – Sokol Krčín B
Sokol Dobruška – Sokol Krčín B
Sokol Dobruška – Sokol Svinov
Sokol Dobruška – Sokol Krčín
Sokol Dobruška – Sokol Krčín B

OP ml. žákyně
OP st. žákyně
2. liga muži
1. liga ženy
OP dorostenky

ZE SPORTU
Na trať Běhu Dobruškou letos s novými startovními čísly
Městský běh Dobruškou si našel pevné místo v atletickém kalendáři. Třetí zářijovou neděli se od Rýdlovy vily poblíž
domku F. Vl. Heka vydalo na okruh dva
a půl kilometru 78 vytrvalců všech věkových kategorií. Vedle závodu na 10 a 5
kilometrů se letos poprvé běželo pouze
na jeden okruh v takzvaném hobby závodu. Běžce podle vzdáleností barevně
rozlišovala nová speciální startovní čísla,
mimochodem velmi slušivá.

Hlavní trať dobrušské akce je desetikilometrová. Mužům na ni vládl veterán
Marek Kincl z Maratonstavu Úpice, který se dostal těsně pod sedmatřicet minut (36:59 min.). S více než minutovou
ztrátou doběhl do cíle Vladislav Dufka
z Páslerova statku (38:12). Třetí místo
v absolutním pořadí obsadil domácí Ondřej Čáp (38:20).
Mezi ženami zvítězila Lenka Ungerová z Eleven Run teamu (43:13) před
novoměstskou Libuší
Doležalovou
(46:18) a Romanou Brumlichovou,
startující za Medvědí doupě (46:18).
Na poloviční trati
byli nejrychlejší Jan
Šenkýř z Dobrušky
(20:50) a Romana Baškovská, reprezentující Holky
z Vršovky (24:38).
(six)
Absolutní vítěz závodu Marek Kincl

26

09.30
11.00
09.00
10.30

09.00

08.15
09.30
16.00
08.30
09.40
11.00
12.30
13.45
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Letní soustředění mladých skibobistů
Naši junioři a mladá talentovaná skibobová mládež se v polovině srpna společně
se svým hlavním trenérem Karlem Baláčkem, vedoucím tréninkového střediska
Tomášem Tojnarem a horolezeckým asistentem Lukášem Zelingrem sešli na letním soustředění v Teplicích nad Metují,
kde pro všechny začala kolektivní příprava na sezonu 2017/2018.

Napínavý byl už samotný odjezd
na místo soustředění. Mladí skibobisté se
do Teplic nad Metují přepravili po vlastní
ose, tedy na vlastním kole. Druhý den už
byl ve znamení testování, jakou fyzickou
kondici před vlastní sezonou naši budoucí
mladí reprezentanti mají. Výsledky pak
měly být pokynem pro trenéry, jakou zátěž mají svým svěřencům „naordinovat“.

A aby to nebyl jenom běh na stadionu
nebo posilování v tělocvičně, zpestřili jim
trenéři oněch pár společných dní horolezeckým výcvikem v Adršpachu, fartlekem
(což je metoda střídavého běhu) v okolí
Teplic nad Metují, cyklistikou, míčovými
hrami a posilováním se zátěží. A protože celý týden mladým skibobistům přálo
krásné počasí, každý den se z únavy vyplavali v místním koupališti.
Závěrečný test fyzické kondice už jenom odhalil, kdo celých šest dní na sobě
poctivě pracoval a kdo si jenom užíval pohodových prázdninových dní.
((jme)

Duatlon Pohoří
Chtěl bych poděkovat jménem Tri
Clubu Dobruška za vstřícné a srdečné
přijetí ve „statku“ v Pohoří u Dobrušky.Dne 26. srpna jsme uspořádali ﬁnálový závod Duatlon Pohoří 2017 a pan
Oubrecht a paní Petrová nám vyšli maximálně vstříc. Mohli jsme využívat jejich
pozemky na parkování aut, zázemí pro
závodníky a po závodě i výborné občerstvení. Všichni závodníci byli mile překvapeni pohostinností tohoto „statku“. Chtěl
bych touto cestou poděkovat a popřát jim
k dalším akcím, aby se jim dařilo jako
doposud. Domluvili jsme si spolupráci
i na další roky.
Za Tri Club Dobruška Oldřich Hofman

9HĢHMQiO\çDĢVNi
åNROD'REUXåND
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Milan Linhart se už proběhl po New Yorku, Římě, Moskvě
nebo třeba v izraelském Tel Avivu a naposledy v Berlíně
Sport v různých podobách neodmyslitelně patří ke každodenním radostem
MILANA LINHARTA – Dobrušťáka
každým coulem. V minulosti upřednostňoval cyklistiku, přičemž oblékal dres
dobrušského Tri clubu. Na sklonku životní padesátky propadl vytrvalostnímu
běhu, který se stal doslova jeho vášní.
Cílem Milana Linharta však nejsou
souboje se soupeři na trati nebo s časem,
nýbrž prostá radost ze zdravého pohybu,
pohodová atmosféra ve vstřícné běžecké
komunitě a v neposlední řadě s během
úzce spojené poznávání světa. Říká: „Lituju jediný věci, že jsem se na běhání nedal dřív. Teď už jsem starej.“ Jak je Milan
Linhart skromným sportovcem, jsem poznal letos na jaře během společného závodu. Bavili jsme se spolu o běhání velmi
často, ale až po nějakém čase z něj jen
tak mimochodem vypadlo, že běžel proslulý newyorský maraton! Zbystřil jsem
a v dalším rozhovoru zjistil, že nezůstalo
jen u běhu ve Spojených státech…
Jak ses k intenzivnějšímu sportování
dostal?
Ke sportu mě přitáhl zakladatel dobrušského Tri Clubu Martin Hocký. Tehdy
jsem hlavně jezdil na kole a běhal minimálně. Jenže pak jsem měl pár bouraček
a vsztah k cyklistice jsem přehodnotil.
No a pak mě jednou v italské Kalábrii
začal můj kamarád přemlouvat na delší
běh. Nechtěl jsem o něm ani slyšet. Říkal
jsem si, jsem tlustej a starej (smích). On si
ale nedal říct a ukecal mě na pardubický
půlmaraton. Bez speciální přípravy jsem
jej v pohodě zvládl, a tak na mě vybaﬂ:
Musíš zkusit maraton! Tak jsem se hned
přihlásil na ten největší u nás - do Prahy.

Něco jsem si o maratonském běhu přečetl
a závod zvládl bez větší krize. Maratonů
v našem hlavním městě jsem od té doby
zvládl už víc, vytrvalostnímu běhu jsem
doslova propadl. A tak jsem přemýšlel, co
dál. Když jsem se dozvěděl o možnosti se
společně s Carlem Capalbem (zakladatel
pražského maratonu – pozn. red.) dostat
na newyorský maraton, doslova jsem se
k velké výzvě upnul.
Krásný sen se ti nakonec splnil…
Ano, v roce 2014. Ale nebylo to zadarmo. Do New Yorku jsem se dostal
zásluhou pořadatelů série Run Czech nejprestižnějších závodů v České republice. Odběhl jsem jejich tři závody a dostal
se do slosování o startovní číslo newyorského maratonu. Jenže zájemců bylo hodně a štěstí se na mě neusmálo.
Jak to, že ses v zámoří nakonec přece
jen objevil?
Nakonec se na poslední zbývající startovní číslo vyhlásila internetová dražba,
do které jsem se přihlásil. Základní vyvolávací cena jedna koruna se během minuty
vyšplhala na deset tisíc a zájemců razantně ubylo. Nakonec jsem to vysněné číslo
vydražil právě já. Peněz rozhodně nelituju, protože jsem vyhrál fakt nezapomenutelný zážitek.
Skutečně to pro tebe byla meta nejvyšší?
Rozhodně. New York byl nejvýš.
Na prestižní maraton do Bostonu bych se
nikdy nedostal, protože nemám potřebnou
výkonnost. A Chicago, Tokio a Londýn
jsou velmi drahé.
S kým jsi za velkou louži odletěl?
Sám. S partou českých běžců jsem sice

Dobrušský běžec Milan Linhart s medailemi z prestižních maratonů v Římě
a New Yorku
byl v kontaktu, ale cestu za oceán jsem
zvládl samostatně. V noci jsem přistál
na jednom z největších letišť světa a oči
mě přecházely. Nikdy jsem ve velkém
světě nebyl a najednou jsem stál v centru
Manhattanu. Vylezl jsem z podzemky a zíral na mrakodrapy. Anglicky dohromady
moc neumím, ale učím se. Kupodivu jsem
si vše, co jsem potřeboval, zařídil sám.
Jak jsi zvládl vlastní závod?
Užil jsem si ho parádně. V cílovém
prostoru vládla neuvěřitelná atmosféra!
Finišující běžce povzbuzovalo padesát
tisíc diváků! Podél trati jich byly statisíce. Startovalo se ze State Islandu a běželo přes visutý most Verrazano-Narrows
Bridge, dále přes Brooklyn, Queensborough a Bronx do cíle v Central parku.
Fascinovalo mě maximální bezpečnostní
opatření. Startovalo se v deset hodin dopoledne a běžce už časně ráno v šest hodin vozily na start autobusy. Počasí se sice
moc nepovedlo, ale báječná atmosféra
všechno přetrumﬂa. Organizátoři byli nesmírně obětaví. Starali se o nás skutečně
fantasticky. Měli jsme bezvadný servis.
A co tvůj sportovní výkon v ulicích velkého jablka?
Byl to můj sedmý maraton. Trochu
jsem přepálil začátek. Bylo to v listopadu a dost foukal vítr. Trať je dost členitá.
Závod jsem sice dokončil, ale měl jsem
natrénováno na lepší čas. O ten ale nešlo.
Byl jsem nadšený ze skvěle povzbuzujících fanoušků. Vzpomínám si třeba, jak
s námi běželi hasiči s ohořelou vlajkou
z 11. září a všichni policisté podél trati
jim tiše salutovali. Poznal jsem tak výjimečnou hrdost Američanů na svou zemi.

Maraton v italské metropoli startuje v sousedství monumentální stavby římského Kolosea
28

Jaké to bylo v cíli?
Skutečně mě nesmírně dojal neutucha-
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Jméno Milana Linharta ve výsledkové listině římského maratonu
uveřejněné v italském deníku Corriere dello Sport
jící aplaus lidí. Převzal jsem krásnou pamětní medailí a obdarovali nás spoustou
drobných prezentů. Když jsem s medailí
na krku dorazil do hotelu, sklidil jsem
uznalý potlesk všech lidí v recepci. Domů
mně pak poštou přišla obrovská kniha
s kompletními výsledky.
Letos na jaře ses postavil na start maratonu ve věčném městě…
Další nezapomenutelné chvíle. Běželo se v centru Říma. Startovalo se před
monumentálním Colosseem. Míjeli jsme
svatopetrské náměstí nebo třeba Sixtinskou kapli. Nevýhodou toho, že se běží
v historické části města, je nepříjemný povrch – nerovná dlažba. Opět jsem neměl
štěstí na počasí. V průběhu závodu přišla
bouře s větrem, propršelo mě pětatřicet
kilometrů. Ovšem skvělé pocity z mimořádné atmosféry převážily. Užil jsem si
to! Italové fandí nesmírně bezprostředně
a nezklamali ani jako pořadatelé. Skvěle
zajištěný závod včetně dopravy. Dostat se
do Říma bylo vlastně jednoduché. Všechno si dnes zařídíte po internetu – letenku,
ubytování.

Kdybys měl vybrat nejlepší, pro který
by ses rozhodl?
Nevím. Mně už se líbí všude. Mám
běhání moc rád. Pamětní medaile a výsledkové listiny, v nichž ﬁguruje moje
jméno, schovávám doma v krabici od bot.
Hlavní jsou však pro mě nezapomenutelné zážitky. Opravdu nedokážu říct, který
byl nejlepší. Běžel jsem sice v zahraničí
už několikrát, ale nedám dopustit na celou řadu našich domácích závodů. Jsou
výborně organizované. Tak když už mám
jmenovat jeden závod, tak Beskydskou
sedmičku. Má neskutečnou atmosféru. Je
velmi náročná a dlouhá. Běžel jsem ji skoro 21 hodin.
Co bys poradil lidem, kteří by chtěli běhat, ale zatím nenašli odvahu?
Nechci se chlubit. Kdo ví, jak dlouho
mi to bude ještě běhat? Snažím se na každý závod připravit poctivě, nechci vzdávat. Vždy se snažím doběhnout. Důležitý
je stav ducha, stav mysli, není to o fyzické síle. Neupnul jsem se jen na běh,
mám víc koníčků – kolo, zahrádku, rád
čtu, stále se učím angličtinu. A rád si za-

jdu do hospody na pivo. Všiml jsem si, že
mladí často vzdávají závody při banálních
problémech, ale my starší zkušení je dokážeme překonat. Už totiž víme, kam až
můžeme zajít, to je naše výhoda.
Nejvýznamnější maratony
Milana Linharta
Země

Město

USA

New York

Itálie

Řím

Izrael

Tel Aviv

Rusko

Moskva

Slovensko

Bratislava

Polsko

Krakow

Německo

Berlín

Milan Linhart vloni uběhl 13 maratonů, letos jich absolvuje dokonce patnáct.
Navíc mnoho kratších závodů v českých
horách nebo slovenských Tatrách. Plánuje
běžet v rakouských Alpách až do nadmořské výšky dva tisíce metrů.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin.
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, případně
cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Každý hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude hlasování
umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být
nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
Voliči, který nebude moci volit ve volební místnosti svého volebního
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může být na základě jeho žá-

dosti vydán voličský průkaz. S voličským průkazem je pak možné volit
v kterékoliv volební místnosti v rámci České republiky, nebo v zahraničí na zastupitelském úřadě. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. O vydání voličského průkazu lze požádat osobně do 18. října
2017. Písemná žádost s úředně ověřeným podpisem musí být doručena
nejpozději do 13. října 2017 na adresu Městský úřad Dobruška, odbor
dopravy a správy vnitřních věcí, nám. F. L. Věka 11, Dobruška.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o to, aby
mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost. Toto
hlasování je možné pouze v rámci územního obvodu volebního okrsku,
ve kterém je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb je možné obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.
pokračování na straně 30
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NAPSALI JSTE NÁM
Nepříjemný zážitek z prodejny Penny

Vyjádření Penny

Když jsem 17. srpna, po zaplacení
nákupu v Penny, mířila s vozíkem k východu, překvapil mě muž z „ochranky"
hlasitou otázkou, kam tak spěchám a proč
před ním prchám, že prý mu „pískám“.
Zcela nechápavě jsem zastavila, podala mu účtenku a navrhla kontrolu přeložením zboží do jiného vozíku. To však
odmítl, vše jen letmo přehlédl a chtěl
ukázat obsah nákupní tašky. S naprostým
klidem jsem vyndala peněženku, brýle,
mobil. Nic nezákonného tedy neobjevil.
A omluva? Prý jsem si asi vzala
„pískající“ vozík. Marně jsem žádala
vysvětlení, co to znamená a proč není vyřazen a je ponechán mezi ostatními před
prodejnou.
Můj názor? Zřejmě úmyslně, aby členové „ochranky“ mohli vykazovat nějakou činnost.

Děkujeme za upozornění na tento konkrétní případ nepřijatelného chování pracovníka bezpečnostní agentury v prodejně
v Dobrušce. Zaměstnanci agentury jsou
externí pracovníci. Tento incident jsme
hned začali řešit s dodavatelem, který neprodleně znovu proškolí svoje zaměstnance. Paní Oleně Rohlenové se za vzniklou
situaci velmi omlouváme.
Co se týká druhého dotazu, danou položku jsme kontrolovali - její sleva byla
spojena s PENNY kartou. Pokud tedy
kartu předložila, měla jí být poskytnuta
sleva. Moc by nám pomohlo číslo účtenky, abychom tento konkrétní případ prověřili a v případě pochybení jí peníze
vrátili. Ceny jsou nastaveny v systému
a zaměstnanec cenu nemůže jakkoliv měnit. Z ostatních prodejen žádnou takovou
chybu hlášenou nemáme.
Monika Lebedová,
Marketing Specialist/Strategic Marketing
Penny Market s.r.o.

Celé toto dění, před zraky mnoha lidí,
bylo pro mě velmi ponižující, zvláště při
poznámkách, ať je na mě, paní učitelku,
hodný. Kvůli značnému rozčilení jsem
si tam ani nezkontrolovala účtenku, což
vždy dělám, protože jsem již nejednou
musela reklamovat různé nesrovnatelnosti. Až doma jsem zjistila, že místo akční
ceny 7,90 Kč za konzervu pro kočky, mně
bylo účtováno 10,90 Kč. Při koupi 4 ks to
bylo tentokráte o pouhých 12 Kč víc.
Závěrem otázka. Kdo a koho vlastně
okrádá?
Olena Rohlenová

Poděkování rodinnému centru
Sedmikráska
Ráda bych touto cestou poděkovala Sedmikrásce, která mě doprovázela
od narození dcery Veroniky až doposud.
Začalo nám další životní období. Mně
návrat do práce a Verunka, které jsou již
dva roky, bude navštěvovat mateřskou
školu. I nadále jsem moc ráda, že mohu
navštěvovat odpolední Vješáček s Veronikou a kavárnu s hernou, kde si bude užívat
společná odpoledne.

Moc děkuji manželům Horákovým, jejich dceři Ester a kolektivu dobrovolníků
za vedení tohoto centra a vůbec za vše,
co pro děti pracujících rodičů dělají.
Přeji hodně sil do další práce s dětmi.
Na viděnou v rodinném centru
Katka Šmídová
s Verunkou

těm, kteří nám napsali,
ale nepodepsali se:
ANONYMNÍ příspěvky
nezveřejňujeme!

Dobrušský zpravodaj

Místem konání voleb jsou tyto volební okrsky:

Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.

Okrsek č. 1: Městská knihovna, Dobruška, Na Budíně čp. 850
Okrsek č. 2: Základní škola, Dobruška, Pulická čp. 378
Okrsek č. 3: Základní škola Fr. Kupky, Dobruška, Fr. Kupky čp. 350
Okrsek č. 4: Kulturní dům, Dobruška, Nádražní čp. 535
Okrsek č. 5: Mateřská škola, Dobruška, Za Universitou čp. 875
Okrsek č. 6: Krytý bazén, Dobruška, Mírová čp. 890
Okrsek č. 7: Společenské centrum - Kino 70, Dobruška, Komenského
čp. 70
Okrsek č. 8: Společenské centrum - Kino 70, Dobruška, Komenského
čp. 70 - vchod z parkoviště (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v části obce: Chábory - všechna čp. mimo čp. 6)
Okrsek č. 9: Městský stadion Václava Šperla, Dobruška, Mělčanská
čp. 118 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Mělčany
a čp. 6 Chábory)
Okrsek č. 10: Hasičská zbrojnice v Křovicích, Dobruška, Křovice čp. 17
Okrsek č. 11: Hasičská zbrojnice v Domašíně, Dobruška, Domašín čp.
3 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Domašín - všechna čp., Spáleniště - všechna čp.)
Okrsek č. 12: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum - pobočka Dobruška, Pulice čp. 105 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v části obce Pulice - všechna čp.)

Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Miroslav Sixta,
e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Jana Hedvičáková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta (six).
Autoři fotograﬁí: Jan Ježdík, Pavel Štěpán, Petr Lžíčař,
Miroslav Sixta, Hana Maršíková, Miloš Kaňa, Jana Hedvičáková,
Jana Melicharová, Petr Poláček, Blanka Mrkvičková,
archivy města Dobrušky, MHF F. L. Věka, SPŠel-it,
DDM, Vješáku, Táboráčků.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: vždy 15. den v měsíci.
Distribuce: Česká pošta.
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Křížovka o ceny
Opět soutěžíme o vstupenky do dobrušského Kina 70. Legenda tajenky vzdáleně
souvisí s Dobruškou. Skutečně vzdáleně,
protože je třeba se vypravit za hranice naší
republiky.
Tajenka 9. čísla Dobrušského zpravodaje ukrývala jméno hlavní hudební
hvězdy, která vystoupila na letošních Sva-

továclavských slavnostech (zpěvák Michal PROKOP) a její doprovodné skupiny
FRAMUS Five.
Jednoho ze šťastných výherců vylosoval z osudí osobně starosta Petr Lžíčař.
Poukázky na dvě vstupenky na ﬁlmové
představení v měsíci říjnu v Informačním
centru na náměstí F. L. Věka čekají na Zuzanu Izákovou, Jana Jiráka a Vladimíra
Musila.

Jestliže chcete v listopadu zajít na ﬁlm
do dobrušského kina zdarma, zašlete vyluštěnou tajenku se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním
centru nejpozději do středy 13. září.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
Nápověda: ADAD, EDIL, AJU, CIMI,
TAKA.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INTERNET za babku!
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NET TV na 3 msíce
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* platí pouze pro nové
internetové zákazníky
při smlouvě na 24 měsíců

*

Využijte speciální akce!

488 999 488

INTERNET | MOBIL | TELEVIZE | TELEFON
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DĩM / BYT /
CHALUPU
i v pĪvodním stavu
rychlé peníze
žádné poplatky

Kamil Benc
+420 608 444 424

ZAHAJOVACÍ KONCERT HUDEBNÍHO FESTIVALU
Sedmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka zahájil koncert houslisty Ivana Ženatého a Pražského komorního orchestru ps koncertním mistrem Leošem Čepickým. V dobrušském kostele svatého Václava zazněla symfonie
C dur Wolfganga Amadea Mozarta a houslový koncert D dur, op. 61 Ludwiga van Beethovena.

VERNISÁŽ PROLÍNÁNÍ
V lapidárium v září vystavoval
plastiky ze dřeva a kamene dobrušský řezbář a sochař Ladislav
Cimrman. Představil se společně
s fotografem Vladimírem Skalickým, který prezentoval černobílé
snímky. Kolegové z Divadélka
na štaflích obdarovali manželku
dobrušského autora Janu originálním dortem. Svíčky nahradila
žárovka, jejíž výkon odpovídal kulatinám oslavenkyně.
Z VÝSTAVY DROBNÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA, LOVNÝCH RYB A EXOTICKÉHO PTACTVA v areálu dobrušského
Domu dětí a mládeže.

NOHEJBALOVÝ ŠAMPIONÁT HASIČŮ
Na kurtech hasičské stanice se bojovalo o republikové tituly.
Dobruška hostila finálový turnaj Mistrovství České republiky
v nohejbalu trojic hasičských záchranných stanic za účasti jedenácti vítězných družstev z krajských kol.

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA
Fotogalerie z druhého ročníku filmového
semináře zachycuje nejvýznamnější hosty. Moderátor „klapky“ Pavel Taussig
vyzpovídal režisérku Evu Lustigovou,
dceru spisovatele Arnošta Lustiga (vlevo
nahoře). Trio hlavních tvůrců semináře je
zachyceno vpravo nahoře společně s hradeckou fanynkou Blankou Mrkvičkovou –
zleva Pavel Taussig, Pavel Štěpán a Víťa
Tichý, filmový sběratel. Po roce do Dobrušky opět zavítal čestný občan našeho
města – režisér František Filip, autor
televizního F. L. Věka (uprostřed se starostou Petrem Lžíčařem). Společně s ním
přijel z Prahy Pavel Mang (vpravo dole),
dětský herec, který debutoval ve Filipově
Cirkusu Humberto. Cimrmanolog Miloň
Čepelka (vlevo dole) uvedl promítání záznamu divadelní hry Záskok. Posledními
hosty byli režisér a střihač pozoruhodného dokumentu o samotě ve stáří Otakar
Faifr a Michal Novák (před oponou vlevo). Film Sama s Lubou Skořepovou měl
v Dobrušce republikovou předpremiéru.

