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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

35. zasedání dne 24. února 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 34. 

2)  Vzala na  vědomí zprávu jed-
natele VAMBEKONU, s. r. o. 
o stavu komunikací a chodní-
ků ve  městě s  tím, že o  opra-
vách prováděných v roce 2016 
bude rozhodnuto na  RM dne 
09.03.2016. Současně rozhod-
la o  postupné obměně MIOS 
vlastními silami.

3)  Vzala na  vědomí informaci 
o  stavu podlahy ve  skladu 
knih v  městské knihovně 
a  na  jejím základě rozhodla 
opravu realizovat. Součas-
ně bude provedena fi rmou 
p. Sršně oprava pískovcového 
obkladu vstupních dveří. 

4)  Projednala žádost Domácího 
hospice Setkání, o. p. s., Rych-
nov nad Kněžnou o  dotaci 
z  rozpočtu města, rozhodla 
poskytnout na  provoz částku 
15.000 Kč a  pověřila staros-
tu podpisem veřejnoprávní 
smlouvy. 

5)  Vzala na  vědomí Oznámení 
společného jednání o  návrhu 
Změny č. 1 územního plánu 
Doudleby nad Orlicí. Jedná-
ní se uskuteční 03.03.2016 
od  9:00 v  zasedací místnosti 
MěÚ Kostelec nad Orlicí. 

6)  Projednala a  schválila cíle or-
ganizace Pečovatelská služba 
Vamberk pro rok 2016.

7)  Projednala žádost TJ Sokol 
Vamberk o  fi nanční příspě-
vek na  restaurování a  čištění 
historického sokolského pra-
poru a  stuhy a  rozhodla pro 
tento účel poskytnout částku 

30.000 Kč. Současně pověřila 
starostu podpisem veřejno-
právní smlouvy. 

8)  Vzala na  vědomí informaci 
o ceně zpracování požadavků 
zahrnutých do návrhu změny 
ÚP města č. 2 a rozhodla tento 
cenový podíl (bez zhotovení 
právního stavu po změně) po-
žadovat po jednotlivých žada-
telích. V  případě neuhrazení 
do  30.04.2016 bude požada-
vek navržen zastupitelstvu 
k vyřazení.

9)  Projednala a  schválila Smlou-
vu o veřejných službách v pře-
pravě cestujících ve  veřejné 
linkové osobní dopravě k  za-
jištění městské autobusové 
dopravy ve  Vamberku na  rok 
2016 a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy. 

10)  Projednala a  schválila stano-
visko města k  oznámení zá-
měru „Areál průmyslové zóny 
KENVI CZ s. r. o. – zařízení ur-
čená pro nakládání s odpady“ 
a  rozhodla na  jeho základě 
požadovat posouzení záměru 
dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění.

11)  Projednala vyjádření k žádosti 
p. T. Hlávky o příspěvek na od-
borné ošetření lípy na  He-
lousce a rozhodla poskytnout 
částku 7.000 Kč a pověřila sta-
rostu podpisem veřejnoprávní 
smlouvy.

12)  Projednala žádost paní Eri-
ky Doskočilové o  příspěvek 
na dětský karneval v Pekle, ko-
naný dne 05.03.2016 a rozhod-
la z prostředků města zakoupit 
ceny do tomboly za 2.000 Kč.

13)  Schválila ve  své kompetenci 
rozpočtové opatření 3/2016.

14)  Na základě informace pracov-
nice Muzea krajky vyslovila 
souhlas se žádostí o zápis kraj-
kářství na Seznam nemateriál-
ních statků Královéhradecké-
ho kraje.

Rada města Vamberk se na svém 

36. zasedání dne 9. března 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 35. 

2)  Na  základě výškového za-
měření kanalizace v  části 
Merklovic rozhodla připravit 
projektovou dokumenta-
ci na  variantu s  ukončením 
v  čerpací jímce u  klubovny 
a výtlakem do kanalizace v ko-
munikaci – realizaci zahrnout 
do plánu na rok 2017.

3)  Projednala cenovou nabídku 
zaměření a  zakreslení stá-
vajícího objektu a  statický 
průzkum nosných konstrukcí 
objektu kotelny v  Jiráskově 
ulici a  rozhodla ji nevyužít. 
Uložila stavebnímu techniko-
vi zajistit poptávkové řízení 
na  projektovou dokumenta-
ci na  úpravu objektu bývalé 
kotelny pro potřeby technic-
kých služeb.

4)  Projednala a  schválila zápis 
z jednání sportovní komise ze 
dne 18.02.2016 a pověřila sta-
rostu podpisem veřejnopráv-
ních smluv. Současně uložila 
předsedovi sportovní komise 
zveřejnit ve  Vambereckém 
zpravodaji rozdělení dotace 
na sport pro rok 2016. 

5)  Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových pro-
stor v přízemí domu č. p. 102 
v Radniční ulici ve Vamberku.

6)  Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu části pozemkové 
parcely č. 1149/1, cca 15 m2, 
v k. ú. Vamberk.

7)  Projednala žádost SDH Peklo 
o  fi nanční příspěvek z  roz-
počtu města na  hasičský ples 
a  rozhodla pro tento účel 
poskytnout částku 2.000 Kč 
a  pověřila starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy. 

8)  Schválila ukončení nájem-
ního poměru na  pronájem 
nebytových prostor v  domě                       
č. p. 139 v Potštejně  dohodou 
k 31.03.2016.

9)  Projednala návrh na  zvýšení 
nájemného v nebytových pro-
storách města Vamberk pro rok 
2016 o infl aci roku 2015 a roz-
hodla v rámci podpory podni-
kání nájemné nezvyšovat. 

10)  Projednala žádost Ivety a  Jiří-
ho Němcových, xxxxxxxxxxx  
o  povolení pořádat trhy 
na  Husově náměstí ve  Vam-
berku a  rozhodla žádosti vy-
hovět a  schválila pro vyzkou-
šení tři termíny – 25.04., 23.05. 
a 27.06.2016.  

11)  Projednala sdělení ředitele 
ZŠ Vamberk ohledně nutnos-
ti opravy podlah v  Základní 
škole Vamberk a  rozhodla 
realizovat variantu zbroušení 
a  nalakování stávajících par-
ket. V  letošním roce provést 
opravu podlah v  přízemí. 
Poptávkové řízení realizovat 
v  součinnosti se stavebním 
technikem MěÚ.

Rudolf Futter         

starosta města                                                                                                       

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města

Nezapomeňte 
na splatnost 
místních poplatků!
Dne 30.04.2016 končí splatnost místního poplat-

ku za komunální odpad. Kdo dosud neuhradil ten-

to poplatek, ať tak učiní co nejdříve! Městský úřad 

Vamberk, jako správce místních poplatků, může 

využít svého zákonného práva a navýšit včas neu-

hrazený místní poplatek až na trojnásobek. 

V případě, že máte nárok na osvobození nebo slevu 
dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o místních po-
platcích, je nutno doložit potřebné doklady.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději  
do 31.05.2016.
Místní poplatky lze uhradit na Městském úřadě Vam-
berk, buď na fi nančním odboru v 1. patře nebo na po-
datelně v přízemí.
Případné informace Vám budou sděleny pracov-
nicemi fi nančního odboru na  tel. 494  548  137, 
494 548 123.

V  souvislosti s  dílčími organizačními změ-
nami ve  struktuře městského úřadu, které 
průběžně probíhají od  loňského roku, byla 
ze stávajících agend vyčleněna samostatná 
pozice referent životního prostředí. Ve  vý-
běrovém řízení na její obsazení uspěla paní 
Ing.  Pavla Fojtová, která se svého nového 
úřadu ujala k  01.03.2016. Paní inženýrka 
přichází ze soukromé sféry, kdy doposud 
působila ve  významném dřevozpracujícím 
podniku a  má i  předchozí zkušenosti z  ve-
řejnoprávní sféry, kdy působila jako zaměst-
nanec Mendelovy zemědělské a  lesnické 
univerzity v Brně. Tento široký rozhled jí po-
může při efektivním řízení správní agendy.

Další významnou posilou našeho týmu je 
pan Drahomír Jindra, který uspěl ve výběro-

vém řízení na vedoucí pozici při správě ne-
movitého majetku města, přípravě investic 
a  vedení technických služeb. Rovněž pan 
Jindra přichází ze soukromého sektoru, kde 
získal jako odborný ředitel velké stavební 
fi rmy bohaté zkušenosti s  řízením lidských 
zdrojů. Naposledy působil jako nezávislý 
projektový manažer a  technický dozor sta-
veb. Svou práci zahajuje k 01.04.2016 a mezi 
jeho první úkoly bude patřit rekonstrukce 
sociálního zázemí letního koupaliště a koor-
dinace zahájených stavebních projektů.

Přeji našim novým kolegům hodně zdaru 
v  jejich nové práci, ať již na  úseku výkonu 
státní správy či při péči o majetek města.

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta   

Vamberk personálně posiluje
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Společnost VAMBEKON s.r.o. Vamberk, ve spolupráci s TS Vamberk, bude 
opět organizovat svoz zeleně, spadaného listí, staré trávy, větví, či jiného 
kompostovatelného odpadu. 
Na každé níže uvedené místo budou současně přistaveny dva kontejne-
ry. Jeden z nich bude určen na větve a druhý na zbylý kompostovatelný 
odpad.  Žádáme občany o důsledné třídění.
Ve dnech 18.04.2016 až 21.04.2016 budou na území města postup-

ně rozmístěny velkoobjemové kontejnery v těchto místech:

Pondělí 18.04.2016                  Úterý 19.04.2016

ul. Fibichova(u kolejí)               ul. 17. listopadu
ul. Vrabcova (u Krsků)              ul. Pekelská (Krajka)
ul. Jůnova (hasiči)  ul. Polská, Bulharská
ul. B. Němcové (křižovatka)      ul. Kolárova (dvouletky)
Středa 20.04.2016                    Čtvrtek 21.04.2016

ul. Draha (AQUA servis)                ul. Na Struhách (trafostanice)
Helouska (panelka)                       Merklovice (u obchodu)
Peklo n. Zd. (bytovky)                   Merklovice (u Chrastilů)
Peklo n. Zd. (u Bednářů)                Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny v daný den od 12:00 do 18:00.
Žádáme občany, aby pořezané větve nakrátili cca na 1 m z důvodu ma-
nipulace a skladování. Znovu upozorňujeme, že se jedná pouze o kom-
postovatelný odpad.

Ve dnech 22.04. – 23.04.2016 proběhne ve spolupráci s fi rmou Eko-

part s.r.o. mobilní svoz nebezpečného odpadu. 

Svoz bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém vozidlo zastaví 
v  určený čas na  níže uvedených stanovištích v  obci, kde budete moci 
odpady obsluhám vozidla odevzdat.

PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI

Pátek 22.04.2016

1) Merklovice – prostor pro otáčení autobusů 15:30–15:50
2) Merklovice – u Chrastilů 15:50–16:10
3) Merklovice – pohostinství 16:10–16:30
4) Peklo n. Zd. – bytovky 16:40–16:55
5) Peklo n. Zd. – křižovatka pod Bednářovými 16:55–17:10
Sobota 23.04.2016

1) ul. Lidická – stavebniny VASPO 08:00–08:15
2) ul. Jůnova – hasičská zbrojnice 08:20–08:35
3) Sebranice – u kapličky 08:40–08:50
4) náměstí Dr. Lutzowa – horní náměstí 08:55–09:10
5) ul. Jiráskova – konzum 09:15–09:30
6) sídliště Struha – za poštou 09:35–09:50  
7) ul. Komenského – pod školou 09:55–10:10
8) ul. Janáčkova – autobazar REKI 10:15–10:25
9) Podřezov – trafostanice 10:30–10:40
10) Smetanovo nábřeží – u vrátnice VASPO 10:45–10:50
11) křižovatka Na Drahách, ul. Krajkářská 10:55–11:10

Žádáme občany, aby své odpady předem neodkládali na stanovištích, 
ale předali je přímo posádce svozového vozidla v určenou dobu z důvo-
du bezpečnosti a ochrany životního prostředí!
Druhy přebíraných odpadů: baterie, oleje, plechovky od barev, rtuťové 
zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesti-
cidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, pneumatiky.
Ledničky, televize, rádia a další elektrospotřebiče doporučujeme odevzdat 
v těchto dnech, tj. v pátek 22.04. od 07:00 do 17:00 a v sobotu 23.04. od 8:00 
do 11:00 přímo fi rmě Ekopart (areál bývalé cihelny). Důvodem tohoto opat-
ření je skutečnost, že při mobilním svozu dochází často k zcizení a rozebrání 
těchto spotřebičů, což má negativní dopad na výši ceny za likvidaci těchto 
odpadů a současně dochází i k znečišťování životního prostředí. 
Občané, kteří hradí městu úhradu za svoz, třídění a zneškodnění komu-
nálního odpadu, mohou všechny odpady odevzdat bezplatně.

Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem 

na adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel. 494 541 522 
a bude proveden za úplatu.
Bližší informace k jednotlivým svozům:

VAMBEKON, s.r.o. - Ing. Václav Krsek tel. 494 541 840
TS Vamberk            - Zdeněk Vavroušek tel. 605 458 723

Mnoho z  nás už se rozhodlo po-
užívat moderní mobilní telefony 
s  velkým dotykovým displejem 
a  integrovaným internetovým pro-
hlížečem. A pokud je nemáme sami, 
vidíme je všude kolem sebe. Tomu-
to trendu se podřizují tvůrci webo-
vých stránek a vytváří je tak, aby se 
korektně zobrazovaly i  na  mobil-
ních zařízeních. Pro takové stránky 
máme označení “responzivní”.

Také naše městské internetové 
stránky prodělaly začátkem roku 
potřebnou změnu směřující k mo-
derním trendům. Naše staré strán-
ky sice nebyly až tak špatné, ale 
přeci jen bylo velmi komplikované 
číst si v  nich nebo najít potřeb-

nou informaci pomocí prohlížeče 
v telefonu nebo třeba na menším 
tabletu či čtečce. Po změně volala 
také grafi ka. Abychom nezůsta-
li jen u  modernizace zobrazení 
a struktury webu, přibyla i další vy-
lepšení. Pravidelní návštěvníci už 
nemusí prohlížet jednotlivé rubri-
ky a kontrolovat novinky; všechny 
nově přidané příspěvky a  doku-
menty se zobrazují hned na úvod-
ní straně webu. Příjemným novým 
doplňkem je také přehledný ka-
lendář akcí.

Vyzkoušejte nové stránky www.
vamberk.cz.

Rudolf Futter

starosta města

SVOZ ODPADŮ
Svoz kompostovatelného odpadu

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Radikální změna webových 
stránek města Vamberk
V  posledních letech dochází k  výraznému rozvoji informačních 

a komunikačních technologií, kterému se musí většina lidí přizpů-

sobit. 

MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie

ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
dr. Lützova 244, Vamberk

494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757

02.04.
03.04.
09.04.
10.04.
16.04.
17.04.
23.04.
24.04.
30.04.
01.05.
07.05.
08.05.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
datum   jméno lékaře                 adresa ordinace                                           telefon

Nové stránky města můžete navštívit na www.vamberk.cz
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Pečovatelská služba se sídlem 
ve  Vamberku je registrovaná so-
ciální služba. Zřizovatelem orga-
nizace je Město Vamberk. Naším 
posláním je poskytovat sociální 
služby tak, aby mohli občané, 
kterým je služba poskytována, co 
nejdéle žít ve  svém přirozeném 
prostředí, na  které jsou zvyklí. 
Chceme předcházet jejich soci-
álnímu vyloučení. Služby vyko-
náváme v  domácnostech našich 
klientů. 

Jaké služby nabízíme?

1. terénní / pomoc

ve Vaší domácnosti:

  pomoc při zvládání běžných 
úkonů o vlastní osobu:

- pomoc a podpora při podávání 
jídla a pití, pomoc při oblékání, 
pomoc při samostatném pohy-
bu ve  vnitřním prostoru, po-
moc při přesunu na lůžko nebo 
vozík

  pomoc při osobní hygieně v do-
mácnosti:

- pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty, pomoc při použití WC

  pomoc při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla, po-

moc při přípravě a  podávání 
jídla a pití

  pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti:

- běžný úklid a  údržba domác-
nosti, domácích spotřebičů, po-
moc při zajištění velkého úklidu, 
donáška vody, topení v  kam-
nech, běžné nákupy a  pochůz-
ky, praní a žehlení prádla

  zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím:

- doprovod k  lékaři, na  instituce 
v pracovní dny od 6:30 do 15:00.

2. ambulantní/ pomoc

ve Středisku osobní hygieny

ve Vamberku:

-  pomoc při osobní hygieně -  
koupel ve  sprše nebo ve  vaně  
v  pracovní den úterý od  06:30 
do  15:00. Středisko osobní 
hygieny se nachází v  budově 
Domu s pečovatelskou službou 
ve Vamberku.

Kdo může žádat o naše služby?

Pečovatelskou službu poskytuje-
me seniorům a zdravotně postiže-
ným občanům starším 18 let, kteří 
si nejsou schopni bez pomoci za-
bezpečovat a uspokojovat základ-
ní životní potřeby jako je strava, 
úklid domácnosti, osobní hygiena, 
využívání dalších veřejných služeb 
ve svém okolí, na které jsou zvyklí. 

Kdy služby poskytujeme?

v  pracovní dny pondělí – pátek, 
od 06:30 do 15:00.

Kde nás najdete, jak se s  námi 

kontaktujete?

Pečovatelská služba, Jůnova 35, 
517 54 Vamberk
Tel. kancelář vedoucí a  sociální 
pracovnice: 494 541 547
Tel. pracovnice v  sociálních služ-
bách: 494 541 222, 603 113 557
www.psvamberk.webnode.cz
E-mail: pecovatelska.sluzba@vam-
berk.cz 

Jaké kroky musí učinit zájemce 

o službu?

Zájemce o  službu podává Návrh 
na  zavedení pečovatelské služby, 
a to osobně pracovníkovi PS, poš-
tou nebo elektronickou poštou.

Formulář Návrh na zavedení pečo-
vatelské služby lze získat:

  v kanceláři vedoucí PS 

  na  webových stránkách pečo-
vatelské služby 

  poštou či prostřednictvím pra-
covníka pečovatelské služby 
na základě telefonické či písem-
né žádosti zájemce

Za pečovatelskou službu 
Mgr. Eva Švandrlíková

Cíle Pečovatelské služby Vamberk pro rok 2016
Rada Města Vamberk schválila na svém 35. zasedání dne 24. února 

2016 Cíle naší organizace pro rok 2016. Hlavním cílem je poskyto-

vat kvalitní sociální služby. 

INFORMACE O NÁVŠTĚVĚ PŘEDSTAVITELŮ ŠKODA AUTO 

NA ŠKOLÁCH VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Nábor Kvasiny - Roadshow 
po spolupracujících SŠ 
v královehradeckém 
a pardubickém kraji
Nová éra závodu Kvasiny, který v současné době prochází největší 

modernizací a masivním rozšířením výrobních ploch ve své histo-

rii. V příštích letech dojde k navýšení výrobních kapacit až na 280 

tisíc vozů ročně a s tím související potřeba nových zaměstnanců 

Právě proto se ŠKODA AUTO rozhodla pro unikátní Roadshow 

pod názvem „Nastupte do škodovky“ s cílem motivovat žáky spo-

lupracujících středních škol a učilišť k nástupu po skončení studia. 

Kampaň probíhala v  králove-
hradeckém a  pardubickém kraji 
ve dnech 22. 2. – 4. 3. a účastnili 
se jí žáci 3. a 4. ročníků technic-
kých učebních a  maturitních 
oborů. V  rámci kampaně se po-
vedlo oslovit téměř 850 žáků.
Celá roadshow byla postave-
na tak, abychom přiblížili práci 
v  Kvasinách současné generaci, 
a  právě proto jsme se rozhodli 
pro hip hop show, která měla 
veliký úspěch, říká Jan Frydrych, 
vedoucí Náboru a  personální-
ho marketingu ŠKODA AUTO. 
Rappeři zábavnou formou před-
stavili benefi ty pro zaměstnance, 
dále se žáci interaktivně sezná-
mili s  historií a  současnou výro-
bou závodu v Kvasinách, zasou-
těžili si o hodnotné ceny v rámci 
znalostního kvizu a  v neposled-
ní řadě měli možnost se setkat 
přímo se zástupci ŠKODY, kteří 
vysvětlili nejen proces náboru. 
Největším lákadlem celé road-
show bylo představení vozidla 
ŠKODA Superb Combi. Benefi t, 

který nejvíce u  žáků zabodoval, 
byla možnost pronájmu vozidla 
na  operativní leasing, dotované 
stravování a  bezúročná půjčka 
na bydlení. 
Náborová kampaň však touto 
roadshow nekončí, stále hledá-
me nové kolegy na  téměř 1300 
volných míst. A  jaké jsou poža-
davky na uchazeče? Požadujeme 
vyučení ve  strojírenských obo-
rech automechanik, opravář mo-
torových vozidel, svářeč a klem-
píř/karosář, zámečník, lakýrník 
apod. Výhodou např. u  svářeče 
a  karosáře je svářečský průkaz 
CO2.
ŠKODA AUTO intenzivně spolu-
pracuje se školami již desítky let. 
Právě spolupráce např. na  poli 
odborných praxí / výcviku po-
máhá žákům získat pracovní ná-
vyky a poznat fi remní prostředí.

Více informací o  náboru na-

leznete na  webových strán-

kách  http://www.skoda-karie-

ra.cz/nabor-v-kvasinach/ 

REJ A PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC 
NA STADIONU VE VAMBERKU

v sobotu 30. 4. 2016
Bohaté občerstvení z grilu a udírny

Zapálení vatry v 19:00
Od 14:30 a 17:00 předzápasy pálení

Lampiónový průvod
,,B“ mužstvo  a ,,A“ mužstvo (mistr. utkání)

Hudební produkce
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Zhubněte s Českým 
rozhlasem  Hradec Králové
6+1 je celoroční projekt Českého rozhlasu Hradec Králové , určený všem, 

kteří chtějí změnit svůj životní styl.

Jedním z nejčastějších přání žen, ale i mužů je zhubnout, nebo přesněji vytvarovat  postavu, 
zbavit se přebytečných kilogramů, a tím i vylepšit  zdraví. Ať už se jedná o pět nebo třicet ki-
logramů, shodit na váze a ubrat centimetry objemu si žádá několik zásad. Především zdravou 
stravu, pohyb a pevnou vůli. Ta je nutná k překonání těžkých začátků. A právě tyto zásady jsou 
základem celoroční výzvy, se kterou se Český rozhlas Hradec Králové obrátil  na všechny poslu-
chače, kteří se snaží o změnu životního stylu, někdy po celý život, a doposud stále marně. 

Vše začalo docela nenápadně, 
když ředitel ČRo Hradec Králové 
a  Pardubice Pavel Kudrna začal 
shazovat kilogramy a  kolegové 
jeho snahu začali zaznamenávat. 
Pohled na tabuli s křivkou měsíč-
ní  úspěšnosti v kanceláři vedoucí 
programu Lady Klokočníkové in-
spiroval další kolegy a vznikl ná-
pad, vyzvat další k  následování. 
Začátkem roku  se po důkladném 
zkoumání životního stylu vytipo-
valo sedm rozhlasáků, a  to tak, 
aby se každý z posluchačů v ně-
kterém z  vybraných typů našel. 
Šestku hubnoucích moderátorů, 
editorů a  manažerů v  projektu 
vyvažuje jeden zprávař, který by 
naopak chtěl přibrat kila. 
Nápad dobrý, ale podaří se to? 
Tuto otázku jsme adresovali za-
čátkem roku osobě, která má 
s  podobnými výzvami největší 
zkušenosti – doktorce Kateřině 
Cajthamlové, lékařce, internistce, 
psychoterapeutce a  v  neposled-
ní řadě moderátorce mnoha po-
řadů s touto tématikou, jejíž  hes-
lo „ nejhorší je hubnout špatně „, 
si sedm odvážných vzalo za své. 
Ale nejsou to jen její rady, kte-
ré posluchačům v  pravidelných 
pořadech Český rozhlas nabízí. 
Do projektu se zapojili  i další od-

borníci, lékaři , nutriční poradci a  osobní trenéři, kteří dávají pravidelně ve vysílání  rady každou 
neděli dopoledne v týdeníku Šarm a ve středu dopoledne v rubrice 6+1. Své zkušenosti se změ-
nou životního stylu přidávají i slavné osobnosti a jednou měsíčně se v Radiokavárně Českého 
rozhlasu Hradec Králové scházejí posluchači s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a v přímém 
přenosu dostávají odpovědi  na různé otázky. Další setkání v Radiokavárně budou 8. dubna, 29. 
dubna, 27. května, 1. července, 2. září, 30. září a poslední 2. prosince vždy v deset hodin dopo-
ledne. Jste srdečně zváni.
Všechny odvysílané rady také navíc najdou návštěvníci našich internetových stránek hradec.
rozhlas.cz a v magazínu Českého Rozhlasu Hradec Králové Šarm. 

MUDr. Kateřina Cajthamlová 

Ing. Pavel Kudrna 
ředitel ČRo HK a ČRo Pce 

Lada Klokočníková 
vedoucí programu 

Kristýna Štanderová 
editorka 

Klára Němečková 
moderátorka 

Tomáš Peterka 
manager komunikace 

Milan Baják 
web editor 

Radek Pulkrábek 
zprávař 

_________________________ 

  hradec.rozhlas.cz 
90,5 I 95,3 I 96,5 FM

InIngg PPaavvelel KKududr

LLadada KlKlokkok čč íník
p

KrKrisisttýýnana ŠŠŠŠtatandnd

KlKláárraa NNěěmemeččkkok

TTomááTT šš PP teterkka

MiMiillalann BBaBajájájákkk

RaRadedekk PuPulklkrráábábe



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodajstrana 7

Již staří Egypťané využívali holuby k přenášení 
zpráv, o čemž jsou důkazy z doby 3000 let před 
n. l.  I Řekové tímto způsobem oznamovali svá 
vítězství v bitvách. V Evropě holubi přinesli na-
příklad první zprávy o výsledku bitvy u Waterlo. 
Donedávna ještě fungovaly vojenské holubní-
ky v řadě evropských států.  V Čechách existo-
valy dlouhou dobu spolky pod 
hlavičkou Svazarmu.
Současnou Mekkou této zájmo-
vé činnosti jsou v Evropě Belgie, 
Holandsko, SRN, ale i  Polsko, 
Slovensko a  Česká republika. 
Výrazný rozmach tohoto sportu 
je i v Číně a Japonsku.
V současnosti jsou u nás chova-
telé organizovaní pod Česko-
moravským spolkem chovatelů 
poštovních holubů a  i  místní spolek ve  Vam-
berku je jeho součástí. Zde má již dlouhole-
tou tradici a  místní chovatelé dosáhli i  řady 
významných úspěchů např. dnes již nežijící 
celoživotní chovatel pan Jaromír Gron se stal 
několikrát mistrem oblasti Pardubice, kde bylo 
sdruženo více jak 350 chovatelů. 
Samotná činnost spolku je zaměřena na výcvik 
holubů k  co nejrychlejšímu návratu na  svůj 
holubník. Začíná se hromadným odvozem 
holubů zoobusem na  určená místa, kde jsou 

holubi společně vypuštěni a  snaží se o  rychlý 
návrat domů. Každoročně se v období od dub-
na do září organizuje za přísných veterinárních 
podmínek celá řada závodů ze vzdálenosti 100 
– 1000 km, tedy z ČR i zahraničí.
Vypouštění probíhá pod kontrolou místních 
startérů a  na  holuby označené závodními čipy 

čekají chovatelé doma.  Po  příletu je holub 
elektronicky konstatován se záznamem času 
doletu.  Každý holubník má přesně zaměřené 
souřadnice, vždy se zaměří i  vypouštěcí místo 
pro výpočet vzdušné vzdálenosti. Po společném 
vyhodnocení pomocí elektronického programu 
se stanoví nejúspěšnějších 20 % holubů z celko-
vého počtu nasazených na daný závod. Vypouští 
se 1 000 až 4 000 holubů podle délky závodu. 
Pořadí se sestaví podle průměrné rychlosti, 
která bývá podle počasí 1 000 až 1 600 m/min.                      

Závody se vyhodnocují v  oblastním, celostát-
ním i  mezinárodním měřítku. Nejdelší závod 
sezony bývá tzv. národní závod z  belgického 
přístavního města Ostende vzdáleného kolem 
1 000 km.
Po  závodní sezoně jsou pořádány oblastní 
a celostátní výstavy nejlepších holubů jak spor-

tovní tak i standardní kategorie. 
Výběr nejlepších holubů je pak 
dále delegován na  Evropské 
výstavy a  světové Olympiády.  
I  zde chovatelé z  ČR a  jejich 
holubi dosahují významných 
úspěchů.
Případným zájemcům o  tuto 
činnost umožníme nahlédnout 
např. při nasazování holubů 
na závody v naší nové klubovně 

v Pekle n.Zd. ,  nabízíme i možnost vypouštění  
holubů při různých společenských a  sportov-
ních akcích.
S  dotazy se můžete na  místní spolek obrátit 
prostřednictvím e-mailové adresy  jhbreeder@
seznam.cz . Novým zájemcům o tuto činnost se 
dostane podpory ze strany stávajících členů, 
kteří jsou ochotni pomoci radami i  chovným 
materiálem do začátku.

Chovatelé MO CHPH 

Vamberk

Krátké představení místního spolku 
Chovatelů poštovních holubů Vamberk

Syn majitele vamberecké uzenář-
ské fi rmy Jindřich Kubias nejml. 
(1909-1967) měl kamaráda Břeti-
slava Jana Procházku (1897-1971), 
který byl podnikatel, praktik i  sní-
lek, publicista a  cestovatel. Již 
v  mládí mu učarovaly motory. 
Hned po skončení 1. světové války 
odešel Břetislav do Francie a odtud 
do  Spojených států, kde šest let 
pracoval v automobilovém průmy-
slu. Do Prahy se vrátil jako importní 
ředitel významného amerického 
koncernu. Roku 1930 si v  Praze 
na Smíchově spolu s bratrem Jose-
fem otevřel moderní garáže a auto-
dílny, tzv. autosanatorium. Získával 
ceny v  dálkových automobilových 
závodech a propagoval tím značku 
Škoda. Začalo se mu říkat „polykač 
kilometrů“. V srpnu 1935 vyjel spolu 
se svým přítelem Mojmírem Urbán-
kem ve  Škodě Popular na  vrchol 
Sněžky. V hlavě však měl mnohem 
ambicioznější kousek.
Na jaře následujícího roku se Břeti-
slav Procházka a Jindřich Kubias vy-
dali na dobrodružnou cestu kolem 
světa. Použili sériový polokabriolet 
Škoda Rapid 1,4 SV tmavomodré 
barvy. Rapid se v  Mladé Boleslavi 
vyráběl v období 1934-1947 v cel-

kovém počtu 6 841 kusů.  Z Prahy 
vyrazili na  dlouhou a  nebezpeč-
nou pouť za  velkého zájmu veřej-
nosti před 80 lety 25. dubna 1936. 
Jejich cesta vedla přes Německo, 
Polsko, Litvu, Rusko, Persii (Írán), 
Belúdžistán (dnes provincie Pákis-

tánu), Indii, Ceylon, Malajsii, Čínu, 
Japonsko, Honolulu, USA, Francii 
a Německo zpět domů. Do Prahy se 
vrátili za velikého zájmu veřejnosti 
po  97 dnech napínavé odysey 1. 
srpna 1936. Spíše cestou neces-
tou než po silnicích 15 zemí urazili 

vzdálenost 27  700 km. Během 44 
dní čisté jízdy spotřebovali 2 820 li-
trů benzinu. Denně ujeli průměrně 
300 km (nejvíce 1 000 km). Ve výba-
vě měli mj. i  gumovou nafukovací 
vanu a  lehký kulomet. Náklady 
na cestu činily necelých 90 000 Kč. 

Jejich škodovka se s náročným te-
rénem popasovala opravdu dobře. 
Roku 1938 Procházka vydal knihu 
„Automobilem kolem světa“, která 
líčí jejich dobrodružnou pouť. Zá-
žitky ze Sovětského svazu, kde v té 
době probíhaly ohromné politické 

procesy, nemohly být kvůli cenzuře 
vzhledem k  našemu spojenci uve-
deny.
B. J. Procházka (od  roku 1943 
úředně Procházka - Dubé) se po 2. 
světové válce vystěhoval se svou 
ženou  Helenou, roz. Brodsky, Če-
choameričankou narozenou v New 
Yorku, do  Spojených států. V  USA 
se uplatnil v  automobilové i  le-
tecké branži. Zemřel v  74 letech 
na  následky těžkého zranění způ-
sobeného srážkou s  automobilem 
v Marylandu.
Tři dny po  návratu Jindřicha Kubi-
ase z  cesty kolem světa nečekaně 
zemřel jeho otec a  mladý Jindřich 
převzal úspěšný a  zavedený uze-
nářský podnik ve  Vamberku, zalo-
žený Jindřichovým dědečkem roku 
1873. Mladému podnikateli byl 
nápomocen jeho strýc Václav, kte-
rý se vrátil z ciziny. V  roce 1945 se 
Jindřich oženil s Václavovou dcerou 
Dagmar. Roku 1948 byl Kubiasův 
podnik znárodněn.
Odvážnou cestu přes Asii a  Sever-
ní Ameriku uskutečnili Procházka 
s  Kubiasem o  11 let dříve než po-
pulární dvojice Miroslav Zikmund 
a Jiří Hanzelka.

Miroslav Berger

Na fotografi i z archivu Milana Sedláčka sedí v popředí za volantem B. J. Pro-

cházka, vzadu vpravo J. Kubias

Mladý Kubias kolem světa
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(pokračování)
Hledali všude i u svých zaměstnan-
ců, i ostraha musela chodit kolem 
továrny, zda se vařiče nedostá-
vají přes vysokou zeď. Dnes to již 
mohu prozradit, ale v  době nasa-
zení šlo doslovně o krk a takovýto 
čin němci pokládali za  sabotáž 
proti říši a  navíc vařiče byly z  ne-
dostatkového válečného materiá-
lu. To bylo tak: obědy se vozily, jak 
jsem již uvedl, ve dvojitých nádo-
bách z  lágru Brückenkopf do  to-
várny AEG. Jídlo se dávalo do jed-
notlivých hlubokých misek a  lžíci 
měl každý svoji u sebe. Šlo to velmi 
rychle, poněvadž se jednalo vždy 
o  jedno jídlo. Snídaně se skládala 
vždy z melty bez mléka s umělým 
sladidlem a  fasovaným chlebem 
na tři dny. Ve dvou případech jsme 
měli možnost uvařit krupicovou 
kaši trochu omaštěnou máslem 
a posypanou cukrem. K večeři byl 
opět fasovaný chléb, pokud jej 
člověk nesnědl již dříve. Jeden čas 
jsme měli k večeři barevné polév-
ky, fasované v suchém stavu, a jen 
se vysypaly do vařící vody. Z čeho 
byly vyráběny bylo pro nás záha-
dou a tak jeden den byla polévka 
červená, jindy zelená nebo modrá, 
ale všechny byly sladké. Dalo se to 
jíst, ale člověk zůstal nenasycen. 
Později k  fasovanému chlebu při-
bylo 5 dkg měkkého salámu. Dá se 
říci, že dost našich chlapců občas 
obdrželo z  domova poštou balík 
na  přilepšenou. Francouzi dostá-
vali z domova 3 kg balíčky, ponej-
více s  luštěninami a  cigaretami 
a  tak si vařili v  ešusu a  naše jídlo 
odmítali. Horší to bylo s  lidmi ze 
SSSR a Poláky, kteří nikdy nic z do-
mova nedostali a proto kvetl v tá-
boře výměnný obchod za cigarety 
a prakticky žebrota. My v kuchyni 
jsme měli výhodu v  tom, že jsme 
se najedli krájené zeleniny, ale ji-
nak jsme na tom byli jako ostatní, 
neboť žádné přebytky v  omastku 
nebo salámu nikdy neexistovaly. 
Vše bylo vypočítané až na jednot-
livce. Tím, že jsme rozdali mnoho 
brambor syrových, ze kterých si 
obdarovaní něco udělali podle 
svého, měli jsme neustále potíže 
s  hospodáři a  vedením závodu 
AEG. Časté kontroly ale nikdy nic 
nezjistily, protože jsme skladovali 
i  shnilé brambory na  ukázku, že 
tyto lidem dát nemůžeme. Bylo 
nám líto věčně hladových a  ne-
nasycených lidí. Štěstím pro nás 
pro všechny byla ona dosaze-

ná německá kuchařka Elizabeth 
Hanke, která měla pro hladovějící 
pochopení, a neměla námitek pro 
rozumné kradení brambor. Lepší 
pomocnici jsme si za  těchto pod-
mínek nemohli přát. Vše dovedla 
kontrolám vysvětlit a nakonec jim 
ještě vynadala, že když chtějí po li-
dech práci, mají se o ně lépe starat 
aby netrpěli hlady. Byl to zvlášt-
ní typ ženy, 22 let, 163 cm výška, 
pohledná, krásného poprsí, štíhlá, 
váha 130 kg, ale všechna váha byla 
v  jejím obrovském pozadí, ze kte-
rého byla nešťastná. Do 60 cm širo-
kých dveří musela jít bokem, jinak 
by se dveřmi nedostala. Povahově 
vzácná to žena. 
V  této době se ještě nevyráběly 
igelitové pytle, ale v  továrně AEG 
zvláštní zcela nepropustná hmota 
hnědooranžové barvy, do které se 
balily tajné výrobky a zařízení pro 
válečné výrobky, které nesměly 
zvlhnout. Takovýto kus kvalitního 
obalu sloužil tedy jako schránka 
pro přepravu věcí, které se u  pra-
cujícího nesměly najít. Například 
elektrické vařiče, motorky na ben-
zín k  modelům letadel, pohárky 
z nerezu atd. Bylo toho dost k pře-
pravě, kdy šlo vždy o  krk, ale člo-
věk byl svobodný a v jistém smyslu 
i  lehkomyslný, s  trochou odvahy 
pomoci kamarádům a  vojenské 
mašinérii trochu pustit žilou. Ka-
marád, kterého ani v  tuto dobu 
nebudu jmenovat, jak jsem mu 
slíbil, byl natolik důvěryhodný a já 
pro něho rovněž, že v případě pro-
zrazení nebudeme nikoho dalšího 
jmenovat a necháme vše na sebe, 
za  každých okolností. Pro nás 
bylo opravdu štěstí, že se nikdy 
nikomu nepodařilo věc objasnit 
a vyšetřování šlo, až na  jeden pří-
pad, mimo nás a druzí nic opravdu 
nevěděli a  tedy nic nemohli pro-
zradit. Bylo to tak. Stačilo mi při 
rozdělování oběda říci: „Dal bych si 
ještě nášup“ a  já řekl: „Tak si ještě 
přijď“. To bylo vše. Potom přinesl 
jakoby jen tak k  vyprání modráky 
zabalené v  papíru a  vždy tak aby 
vyčníval alespoň rukáv nebo no-
havice. Když bylo po obědě, umyly 
se misky, vyndal se kus silně zašpi-
něného nepotřebného obalu a dal 
do  něho k  přepravě určený před-
mět, například vařič. Pevně a dob-
ře se zavázal, dal na  dno nádoby 
a  zalil řídkými zbytky od  oběda. 
Nikdy například zbytky od  bram-
bor, do kterých vždy strážní šťárali, 
jestli pod tím není něco schované. 

Nikdy se nestalo, aby šťárali v říd-
kých splašcích. Tak se vždy pře-
vezlo vše bez problémů. Proto 
všechny prohlídky byly bez nálezů 
a stále nevyřešen nález vařičů. Jak 
věc prováděl v  továrně kamarád, 
nikdy jsme se nebavili, a mě to již 
nezajímalo, abych o  tom věděl. 
Každý měl jen svůj úkol, nic více 
žádný z nás vědět nechtěl. 
Nějaký čas jsem byl ubytován spo-
lečně s  kamarády v  jedné zděné 
místnosti, a to s Václavem Noskem, 
řezníkem z  Liberka okr. Rychnov 
nad Kněžnou, dále s  Karlem Netí-
kem, malířem pokojů z  Rychnova 
nad Kněžnou, já Stanislav Holub 
z  Vamberka nad Zdobnicí, dále 
s Karlem Havlem, číšníkem z Rych-
nova nad Kněžnou a  nejstarším 
Františkem Vávrou z  Domažlic 
u  Přerova (Čech 43 let). Postup-
ně, když jsme se všichni zabydleli 
a  věděli co máme dělat, pracující 
bez řemesel byli všichni zapojeni 
na  přeškolení v  černém řemesle, 
a my zas měli jiné určení, stravová-
ní všech nasazených každé přišed-
ší národnosti. Lidé si pomalu zvy-
kali na  nezvyklou stravu eintopf, 
ale nedalo se nic jiného prozatím 
dělat. My v kuchyni jsme se snažili, 
aby jídlo bylo alespoň podle mož-
ností kuchyně k  jídlu a  stížností 
co nejméně. Během doby stále 
přicházeli noví nuceně nasazení, 
ale byla válka a s ní spojené nové 
lidské osudy, společné svou kru-
tostí, s  válečnými nelidskými zá-
kony. Prvý drastický případ se stal 
v kuchyni kamarádu pekaři Josefu 
Kovačkovi, který jednoho dne vy-
pil celý kýbl vody a stále měl žízeň. 
Když jsme mu nechtěli dovolit 
stálé pití, protože vzhledově silně 
pohubl a  viditelně nepřirozeně 
zežloutl, byl neustále agresivní 
proti každému, kdo mu nechtěl 
dovolit pít. Tušil jsem, že má silnou 
cukrovku, a proto jsme jej násilím 
donutili jít do továrny AEG k tam-
nímu lékaři. Ten se jen na Kovačku 
podíval a  poznal, že s  ním je zle. 
Ačkoliv se z Německa těžko někdo 
dostal domů, v tomto případě pří-
mo přikázal okamžitý odvoz domů 
do  Hradce Králové. S  ním neměl 
nikdo možnost odjet a  tak jsme 
jeho manželce poslali telegram jak 
se věci mají, zjistili nejbližší odjezd 
vlaku i  příjezd do  Hradce, a  po-
slali jej jet tak s  jeho svršky. Jeho 
manželka nám později napsala, že 
manžela našla v bezvědomí v blíz-
kosti nádraží v Hradci, a druhý den 

zemřel. V tuto dobu, za několik dní 
po příjezdu našich děvčat na práci, 
se roznemohla jedna z nich Marie 
Moosová z Koloděje (Luž 60, poš-
ta Týn nad Vltavou). Zemřela bez 
lékařské pomoci na  TBC, na  kte-
rou dostala tradiční válečný lék 
na všechno a to ACZLPYRIN. Ostat-
ní děvčata doprovodila Marii, které 
se říkalo „Heleno“ na hřbitov v Glo-
gau a  zde jí zazpívala: „Letěla bě-
lounká holubička, potkala božího 
andělíčka“. Byl to nesmírně smut-
ný pohřeb a  ještě dnes, za  tolik 
let se při té vzpomínce derou slzy 
do očí. A aby toho nebylo dost, při-
šel o život jeden z Francouzů, kteří 
měli za úkol v Glogau demolici ži-
dovského kostela, umělecká práce 
z keramických cihel, ústřední tope-
ní z barevných kovů. Na Francouze 
spadl celý blok a jen s obtížemi byl 
celý rozlámaný vytažen.
Jednoho dne, když do  kuchyně 
přivezli trochu zboží na vaření, byli 
jsme překvapeni. Za prvé přivezli 2 
pytle rýže po 110 kg a jeden pytel 
se ságem. Se ságem jsem se setkal 
poprvé, ale kuchař Žán Bergé jej 
znal dokonale a  hned vysvětlo-
val, že je to dobré a  chutné jídlo. 
Dále přivezli 5 dřevěných škopků 
po  10 kg se záhadným obsahem, 
s  nápisem Švajnešmalc. K  tomu 
byl dán návod jak se má s tím za-
cházet. V  překladu se mělo jed-
nat o sádlo, ale po otevření deklu 
jsme se nemohli shodnout, o co se 
jedná. Byla to žlutohnědá hmota 
na  pohled jako hořčice smíchaná 
s  hrubou solí. Abychom nic ne-
zkazili, na zkoušku jsme v kastrolu 
udělali vše přesně podle přilo-
ženého návodu, ale nedalo se to 
ani ochutnat, natož jíst. Mastné to 
taky nebylo, ani to nehořelo, neboť 
po  přiložení na  žhavé uhlí, oheň 
zhasl. Nakonec kuchařka prohlási-
la ať si to výrobce strčí někam, ale 
hmota se nedala udat k  ničemu. 
Rovněž ani krysy, které tu byly 
metlou a každoročně povinně od-
krysováni, se té hmoty ani nesna-
žily okusit. Nakonec se věc vyřešila 
jednoduše. Škopky s  neznámou 

Vzpomínky vambereckého 
rodáka Stanislava Holuba
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hmotou se vyklopily do  popela, 
škopky se vyčistily ke  zpětnému 
použití a  napsán německy dopis 
výrobci, že si Švajnešmalc splet-
li s  pískem a  nějakou neznámou 
hmotou, která se nedá prokaza-
telně použít k  ničemu. Odpovědi 
jsme se samozřejmě nedočkali. 
Na  druhé straně přivezené ságo 
bylo sice nezvyklé ale poživatelné 
a chutné. Granule sága byly kulaté, 
značně se navařily, lepkavé a prů-
svitné jako žabí vajíčka. Chuťově 
však byly dobré, vydatné a jakoby 
v  tom bylo Magiho koření. Škoda 
jen, že ho bylo jenom jednou pro 
všechny.

Kapitola VI. 
Najednou jsme dostali příkaz, že 
budeme vařit pro dalších 50 osob. 
Během krátké doby v blízkosti to-
várny AEG vyrostla ohrada z  ost-
natého drátu a  to byly ubytovny 
pro Židy, kam jsme měli vozit ono 
jídlo pro 50 osob. Vařili jsme tedy 
to samé co jsme vařili pro ostatní. 
Pro Židy jsme měli velký 50 l dvou-
plášťový hrnec. Strážný zapískal 
na  píšťalku a  vzápětí přiběhl vy-
soký člověk se židovskou hvězdou 
na  kabátě. Jelikož nádoba s  50 l 
polévky byla vysoká a  těžká a  ni-
kdo jiný nebyl než onen jeden 
s vizitkou, že je to Artz (lékař), vzal 
jsem za  druhé ucho hrnce a  šel 
s  ním dovnitř jejich lágru. Když 
vtom slyším nelidské řvaní gesta-
páka s umrlčí hlavou na čepici, jak 
huláká na svého pomocného kole-
gu jak to, že mě pustil dovnitř, že 
si to odskáče. S  lékařským Židem 
jsem donesl nádobu na  předem 
určené místo a  šel nazpět, celou 
dobu za hulákání gestapáka. Mezi-
tím naše kuchařka došla až k nám 
a  když uslyšela nesmyslné řvaní, 
pustila se do něho s takovou slov-
ní zásobou, že se raději schoval 
ve strážnici. 

Kapitola VII.
Psal se rok 1942. Život na  lágru 
Brückennkopf byl normálním pro 
nás životem. Moje časné ranní va-
ření melty pro ty, kteří odcházeli 
do továrny AEG na směnu. Václav 
Nosek, který znal perfektně ně-
mecky i  se všemi dialekty, praco-
val jako děvče pro všechno. Jezdil 
s  vozíkem pro poštu nebo pro 
balíčky z domova pro ty, kteří si to 
vyžadovali, nebo posílal telegramy 
dle potřeby. Prostě byl všestranně 
užitečný. Často dělal i Němcům tlu-
močníka, když se nemohli dohod-
nout. Jednoho dne Václav přinesl 
i pro mne bedýnku od kvasnic, což 
mně velmi překvapilo, poněvadž 
jsem nikoho o nic nežádal, a proto 
ani nečekal. Po otevření jsem tepr-
ve zjistil podle dopisu, kdo mě co 

posílá. Byla to jedna ze vdaných 
dcer pekaře, u  kterého jsem před 
nástupem do  Německa pracoval. 
Vzpomněla si na  mně a  posla-
la celý chléb, vánočku, hrnek se 
sádlem a  k  tomu dopis. V  dopise 
mimo jiné uvedla, že mi toto posílá 
na  přilepšenou, jen žádala abych 
bedýnku od kvasnic poslal nazpět, 
ale na adresu mého otce s tím, že 
se bedýnka musí vracet k recykla-
ci v  rámci šetření. Bedýnku jsem 
chtěl obratem poslat, ale na poště 
mě ji nevzali s  tím, že prázdnou 
nelze odeslat. Potom, když jsem 
přišel s  obědem k  Francouzům, 
kteří likvidovali židovskou syna-
gogu, padli mi do  očí keramické 
hlavice, které jsem změřil a zjistiv, 
že se mi vejdou 4 do oné bedýnky, 
poslal jsem je domů do Vamberka. 
Přesto na  poště v  Glogauje ne-
chtěla pracovnice balíček odeslat, 
že je příliš těžký. Nakonec to spra-
vila dvoumarka a balíček se dostal 
na  místo určení. Později jsem do-
stal od otce dopis a hned v úvodu 
mi psal: „Tys nám hochu dal co 
proto“ a vylíčil co se mu s onou be-
dýnkou přihodilo. Přišli pro něho 
2 ozbrojení Němci, že musí s nimi 
na dráhu. Poručili mu, aby odnesl 
bedýnku a  tu před jejich očima 
vzdáleně otevřel. Byli v  domění, 
že v  tak malé ale nezvykle těžké 
bedýnce, se mohla nacházet něja-
ká výbušnina. Když se po otevření 
bedýnky nic nestalo, přišli blíže, 
a  teprve dopis uvnitř vysvětlil, že 
jsem nevěděl co dát dovnitř, když 
jsem prázdnou nesměl odesílat. 
Proto si všichni oddychli a nic než 
zbytečné rozrušení v rodině z toho 
nebylo. 

Kapitola VIII.
Vzhledem k tomu, že můj koníček 
od  dětských let byly léčivé byli-
ny a  jejich význam pro člověka 
v době onemocnění, jsem si s  se-
bou do  říše také vzal moji nejmi-
lejší knížku: “Příroda zdroj zdraví“, 
herbář léčivých rostlin od Dr. Hra-
bětové-Uhrové, ve  které člověk 
má možnost se neustále poučovat 
a zdokonalovat, něčemu se přiučit, 
případně i pomoci. Z válečné doby 
jsem se poučil a zjistil skutečnost, 
že v  této době lékaři všeobecně 
ordinovali na  všechno Acylpyrin 
jako všelék. Samozřejmě já již byl 
v myšlení a praxi trochu dále a tak 
mi to nestačilo. Začal jsem sbí-
rat léčivky a  tyto sušil. Především 
proti kašli a nachlazení, na čištění 
krve, na  nemoci žlučníku, ledvin. 
Truskavec a přesličku, Žindavu ev-
ropskou, kostival na vyvrtliny atd., 
bylo toho dost ale málo místa pro 
všechny ingredience. 
Lágerfíra Baudeman mě sledo-
val a  zjistil, že co dělám je dobré 

a  užitečné a  sám od  sebe sehnal 
velkou a  širokou almaru, kterou 
dovolil umístit do velkého výklen-
ku kde nikomu nepřekážela a bylo 
ji možné i zamknout. Kromě toho 
jsem koupil od  jednoho Němce 
staré ale funkční kolo, to abych 
ve volné chvíli byl v přírodě dříve 
a obsáhl větší prostor pro shánění 
bylin. Když jsem zjistil, že jako cizi-
nec nemám možnost bez povolení 
se vzdalovat mimo lágr a nejbližší 
okolí, požádal jsem Václava Noska 
zda by mě nepomohl prostřed-
nictvím vedoucího Baudemana 
zařídit, abych dostal potvrzení, že 
se mohu pohybovat všude – jen 
ne ve  vojenských prostorách, pro 
sběr léčivých bylin. Tak se i  stalo, 
že jsem během asi tří neděl toto 
potvrzení s mojí fotografi í, nezbyt-
ným hákovým křížem a podpisem, 
obdržel. Tato vymoženost zajistila 
poznat více zdejší květenu a  tak 
i  sběr pro nás, kdokoliv něco po-
třeboval. Samozřejmě byl to koní-
ček alespoň trochu praktický a pro 
všechny potřebné gratis. Nikdy by 
mne nenapadlo od  někoho něco 
chtít, vždyť naprostá většina  byli 
lidé, jak se říká, „ze žebráckého 
pytle“ a  nejlépe se člověk poznal 
podle toho, zda měl možnost z do-
mova dostat navíc něco na přilep-
šenou, když sami doma nic neměli. 

Kapitola IX. 
Vedoucí lágru Armín Baudeman 
počítal s  tím, že v  kuchyni bude 
nutně dosti zbytků, že bude moci 
vykrmit prase nebo i  dvě. Místo 
Brückenkopf leží v  místě kde je 
po  celý rok málo dešťových srá-
žek a tak se šetří s každou kapkou 
vody. Proto u  chléva, kde krmil 
prasata, měl pod žlaby připrave-
ny sudy na  dešťovou vodu. Bau-
demanovi měli dvě děti a  v  době 
mého pobytu bylo jeho synu 
Armínovi 10 let a  dcerce Pipi 4 
roky. Jednoho dne, když byl Bau-
deman ve  chlévě u  prasat, byla 
s  ním i  dcerka Pipi (Josefa), tato 
si stoupla u  sudu na  starou židli 
a  nakloněním si chtěla sáhnout 
do  vody, ale vody bylo v  sudu 
málo a  tak se naklonila více nežli 
stačila a  spadla hlavou do  sudu. 
Byla náhoda, že jsem s  ním po-
třeboval mluvit, když vtom jsem 
uviděl již jen nožičky malé Pipi, 
jak mizí také v sudě. Mě stačilo jen 
několik rychlých kroků abych chy-
til Pipi a  vytáhl jí z  vody. Její otec 
nevěděl co se stalo, až když Pipi 
vytažená za nožičky, začala plakat. 
Baudeman rychle vyběhl z chléva, 
zaznamenal co se stalo, a  dcerku 
si převzal. Řekl jsem mu jak se to 
stalo, ale že tam byla jenom vte-
řinu. Později přišli oba manželé 
Baudemanovi za  mnou a  nabízeli 

mě hrst marek, které jsem samo-
zřejmě odmítl s tím, že je to přece 
samozřejmé, a udělal by to každý. 
Na druhý den mi paní donesla ně-
kolik vajec a odpoledne celý plech 
buchet. O vše jsem se rozdělil s ka-
marády, sám mám přeci taky jeden 
žaludek. Od  této doby se jednání 
Baudemanových viditelně zlepši-
lo, vůbec v celkovém chování vůči 
všem Čechům a  bylo přímo znát 
jejich radost nad tímto skutkem. 
Sám Baudeman  se netjil ani v to-
várně AEG, co se přihodilo. V této 
době jsem měl potíže s dýcháním 
pro množství páry z vařených jídel 
a  tak jsem požádal Baudemana 
zda bych na pár dní mohl pracovat 
mimo kuchyň někde venku, což 
mě ochotně umožnil a za mne na-
stoupil kamarád Václav Nosek. Já 
dostal práci na dvoře, kde mě byl 
přidělen těžký epileptik Němec 
Hofman, ke  kterému jsem dostal 
instrukce, co mám dělat, když do-
stane záchvat. Spolu jsme cpali 
slámu do nových slamníků s další 
pomocnicí Alexandrou z  Ruska. 
Celkem jsem mimo kuchyň praco-
val tři neděle a s Hofmanem jsem 
si užil své. Během jediného dne 
dostal až 6 epileptických záchva-
tů. Vždy se před záchvatem po-
maloučku rozhlédl na  obě strany, 
pak si lehl na zem, vypnul tělo jako 
v pozoru a  já jsem měl povinnost 
vždy mu uštědřit do  obličeje pár 
razantních facek. Potom se Hof-
man pomalu malátně zvedl a opět 
mohl podle svých možností cpát 
slamníky. Proto byl také od vojen-
ské služby osvobozen. 
V  této době jsme také dostali 
od  ministra kultury Moravce dar 
a  to rádio a  malou knihovnu se 
samými německými autory, pře-
loženými do  češtiny. Byly to jen 
politické překlady, které za  celou 
dobu nikdo nečetl. Rádio bylo 
dobré, ale pečlivě zabezpeče-
né tak, aby se nedal poslouchat 
cizí rozhlas. Jediná česká stanice 
k  poslechu byla zajištěna před 
zneužitím tím, že manipulační 
ovládací knofl ík byl specielně za-
jištěn poklopem se zámkem, klíč 
nebyl k dispozici. Nám však stačila 
bokem, v  uzamčeném poklopku 
2mm škvíra a  mohli jsme slabým 
pevným drátkem, z  jedné strany 
přiohnutým, pootáčet knofl íkem 
na stanici Londýn. V tom jsme měli 
s  Noskem velkou zručnost, ne-
boť drážky na  knofl íku to snadno 
umožňovaly v  několika vteřinách 
sem i  tam tak, že jsme mohli té-
měř denně poslouchat Londýn 
bez obav, že by nás někdo mohl 
vyrušit. 
Před vánočními svátky roku 1944 
požádal kamarád Karel Netík o do-
volenou na  jeden týden do  Čech 
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ze svého pracoviště v továrně AEG. 
Tuto dovolenku s  papírovým po-
tvrzením obdržel s tím, že se musí 
vrátit přesně včas. Karel Netík se 
však nachladil, když jel dlouhou 
cestou v nevytopených vagónech 
a tak přijel do práce v AEG o týden 
později. Za  toto provinění do-
stal trest a  to měsíční odsouzení 
na  zvláštní práci, mimo původní 
pracoviště. Jako vyučený malíř 
pokojů pracoval v  domácnostech 
ofi círů a dostával jedno jídlo den-
ně v podobě polévky, se spánkem 
v  nevytopených místnostech, jen 
pod dekou.
Rovněž tak byl na  měsíc odsou-
zen další kamarád Jaroslav Vonka 
ze  Dvora Králové, který si dovolil 
promluvit s  německým děvčetem 
na  veřejnosti a  byl při tom přisti-
žen jako Auslendr, což bylo tehdy 
za  války trestné. Oba vězni přišli 
po měsíci na lágr Brückenkopf jako 
lidské trosky. Karel Netík za ten mě-
síc zhubl ze 70 kg na 35 kg a Jaro-
slav Vonka se již nemohl postavit 
na  nohy. Tehdy kamarád Václav 
Nosek, znající perfektně němec-
ky, vzal Jaroslava na  dvojkolku 
a když byl čas k obědu, přivezl ho 
před vchod do  německé jídelny 
a když se jich dostatek shromáždi-
lo, pronesl krátkou řeč v němčině: 
„Podívejte se na  tohoto člověka, 
který k  vám přišel zdravý a  aby 
vám pomáhal, a za to, že promluvil 
několik vět s  děvčetem z  vašeho 
středu a  to zcela nezávazně bez 
navazování bližších vztahů, byl 
jako cizinec a jako nějaký zločinec 
odsouzen na měsíc do vězení, a co 
jste z  něho udělali za  tuto dobu 
a  proč? Jak se zodpovíte jeho ro-
dičům, že je v  takovémto stavu 
a vlastně za nic?“ 
Samozřejmě mezi tolika Čechy se 
našli mnozí hudebníci a  ti si také 
z  domova přinesli své hudební 
nástroje a  jako kulturní lidé se 
chtěli po práci trochu zabavit, a co 
jiného, nežli hudbou pro všechny. 
Tak se stalo, že se zde sešli 2 har-
monikáři, trumpetista, křídlovka, 
saxofon a  housle – celkem 12 se-
hraných muzikantů a  1 zpěvačka. 
A tak po práci zkoušeli a obyčejně 
v neděli odpoledne vyhrávali naše 
oblíbené lidovky k  tanci i  posle-
chu. Měli tyto zábavy ve  volném 
čase povoleny těmi, co povolení 
tohoto druhu mohli ve  válečné 
době dát. Dokonce během doby 
nasazení byli naši muzikanti tak 
dobří, že celkem dvakrát byli 
ve městě Glogau požádáni o veřej-
né vystoupení v  kulturním domě. 
Návštěvnost byla vždy mimořádná 
a  ani se všichni dovnitř nevešli. 
Program se líbil, což potvrzoval 
dlouhotrvající potlesk. Byl to také 
kulturní bonbónek pro samotné 

Němce, protože jinak byly veškeré 
zábavy zakázány. O  vizuální po-
hled na  celou kapelu se zasloužil 
právě malíř pokojů Karel Netík 
z  Rychnova nad Kněžnou již jen 
tím, že namaloval nad a  za  kape-
lou velký obraz Hradčan, sice po-
dle pohledu, ale barevně. Dále pak 
ze své iniciativy vyrobil 8 stojanů 
s  houslovými klíči jako na  notové 
předloze a  to velmi vkusně, jako 
od odborníka. Za svou práci se ne-
musel stydět, lahodilo to očím. 
Nelze ani neuvést fotbalovou je-
denáctku ve  složení: Tauc, Novák, 
Bartoň, Semerák, Apl, Pozdílek, 
Stolin, Procházka, Hegr, Láďa Liška 
…, všichni si tehdy pořídili stejné 
dresy. Hrálo se poměrně pravidel-
ně a s různými družstvy, se kterými 
přišli do styku anebo je jiní k zápa-
su vyhledali. 
Jak jsem již dříve uvedl, abych 
mohl cestovat za  léčivkami, měl 
jsem řádné potvrzení kam mohu 
a kam ne. Při mém putování jsem 
musel být nápadný jak oblečením 
tak řečí, a proto byl často kdykoliv 
kontrolován. A  práv kontrolovat 
za války, těch bylo skutečně mno-
ho. Prozradit jsem nic nemohl, 
poněvadž jsem nic důležitého pro 
vyzrazení nevěděl a  i kdybych vě-
děl, nic bych stejně neřekl. Tak se 
stalo, že jsem se ocitl v lese u obce 
Lerchenberk, kde rostli borůvky. 
Tyto jsem jako cizinec nesměl 
trhat. Kousek ode mne trhala bo-
růvky celá rodina zřejmě místních 
lidí, poněvadž mluvili německy. 
Mne si nevšímali, já jich také ne. 
Když najednou za  mnou stál muž 
v  uniformě s  puškou na  zádech. 
Samozřejmě hned poznal, že ne-
patřím k vedlejší rodině, začal kři-
čet co si to dovoluji a  když jsem 
ukázal potvrzení, že se zde mohu 
pohybovat, tak na mě spustil, že se 
tu jedná jen o byliny a nikoliv Blau-
bern (borůvky) a chtěl mě vyhnat 
se slovy, že mi borůvky rozšlape, 
tak jsem prohlásil, že mi to je jed-
no, protože nejsou pro mne, ale 
pro frau Gebls. Změna v chování se 
stala rázem. Ozbrojený muž se div 
nepostavil do  pozoru a  měl jsem 
dojem, že by mě i  pomohl trhat 
a  se slovy: „Das ist etvas andere“ 
(to je něco jiného) a  odešel. Po-
tom jsem v klidu bančičku doplnil 
a na kole odjel směrem na Glogau. 
Borůvky jsem věnoval naší kuchař-
ce, které přišly velmi vhod. Asi 
za  dva týdny přinesla kus buchty. 
Příhodu s  borůvkami v  lese jsem 
jí řekl a  moc se smála, poněvadž 
jsem nebyl dalek od pravdy, neboť 
ona sama bydlela přímo ve vedlej-
ším bytě Dr. Josefa Geblse. 
Takto jsem se také dostal s cesto-
váním za  bylinkami do  oplocené 
obory, kam byl vstup upozorně-

ním zakázán, a proto jsem do obo-
ry přes plot vstoupil a udělal jsem 
dobře, neboť zde bylo veliké 
množství zralých ostružin. Nález 
prázdného kbelíku od  marme-
lády mě donutil natrhat jej plný, 
a  ten jsem rovněž odevzdal naší 
kuchařce. Byla nesmírně překva-
pena, ráda si je vzala, jenom ne-
mohla pochopit, že takové krásné 
ostružiny rostou nedaleko odsud. 
Samozřejmě, že se mi revanžova-
la výtečným moučníkem, který 
upekla její matka. O moučník jsem 
se samozřejmě rozdělil s  kamará-
dy ve světnici. 
Další příhodu jsem měl s  tím, že 
jsem potřeboval mast na vyvrtliny 
a  pohmožděniny, které bylo rela-
tivně v  tolika lidech potřebí kaž-
dou chvíli, a tak jsem chtěl sehnat 
borovou pryskyřici, která mi ještě 
chyběla. Vrtáček a žlábek s očkem 
jsem již měl a o borovém háji jsem 
věděl i  to, že stromy mají slabou 
kůru a teplé počasí zároveň urych-
lí vytěžit trochu pryskyřice. Dojel 
jsem na kole poblíž obce Lechen-
berk, tam kde jsem v  její blízkosti 
trhal borůvky. Na  místě jsem byl 
příjemně překvapen, neboť celý 
borový les byl již odborně čerpán 
na pryskyřici. Chodil jsem od stro-
mu ke stromu, kde již byla v kelím-
cích nateklá pryskyřice a  hlavně 
se snažil vzít takovou, aby byla co 
nejčistší. Celkem jsem vzal asi 10 
kelímků z  poloviny naplněných 
pryskyřicí a odjel tyto uložit do al-
mary pro další zpracování. Prys-
kyřice byla zřejmě těžena pro vá-
lečné účely. Bylo po jedné hodině 
v  noci, byli jsme vzbuzeni gesta-
pem, 3 osoby. Všichni jsme se mu-
seli postavit u  své skříňky, jeden 
z gestapa zůstal na chodbě, druhý 
ve  dveřích a  třetí vyhazoval naše 
veškeré svršky za  sebe na  zem. 
Když nic závadného nenalezli, od-
cházeli kolem výklenku, kde jsem 
měl umístěnu onu velkou almaru 
od  vedoucího Baudemana. Alma-
ru jsem odemkl a postavil se podle 
rozkazu vedle. Ten nejblíže stojící 
zařval: „Her ist ganze Apotheke“ 
a  vtom mu padly oči na  uložené 
kelímky s  pryskyřicí. Hned nepří-
četně křičel o sabotáži, ale mě ten 
řev přišel najednou k smíchu a  již 
jsem byl v domnění, že mě šermu-
jící pistolí zastřelí. Hned prohlásil, 
že musím s  nimi okamžitě. Já mu 
na  to odpověděl, že nikam nepů-
jdu, že musím vařit pro celý lágr 
kávu. Mezitím se také probudil 
vedoucí lagfíra a šel se podívat co 
se to děje. Gestapák prohlásil, že si 
mě bere s sebou a že prý jsem drzý 
a  ještě se směji, že musím vařit 
kávu. Baudeman prohlásil, že ni-
kam nejdu, že mluvím pravdu a že 
jiného za mne nemá. Potom spolu 

na  chodbě chvíli mluvili, kelímky 
si vzali s sebou jako korpus delicti 
a všichni odešli beze mne. Baude-
man mi řekl: „Nic se neboj, ráno 
na  gestapo do  AEG půjdeš, nic 
se ti nestane, já to zařídím.“ Ráno 
mě na gestapu v továrně AEG při-
jal jednooký gestapák a  politicky 
do  mě hučel, že němečtí vojáci 
musejí být za  nás na  frontě a  já, 
že se špatně odvděčuji sabotáží. 
Řekl jsem mu, že všemu nerozu-
mím a  tak byl přivolán tlumočník 
a tomu jsem politicky vysvětlil, že 
naši lidé také pracují pro vítězství 
říše a aby mohli pracovat, že musí 
být zdraví, a  že nám nemůže po-
moci jen aspirin, který na všechny 
neduhy dostáváme a tak si pomá-
háme samy, jak to jde. Prostě tuto 
okolnost spolkl i s navijákem, ještě 
mě vynadal a propustil. Zrovna tak 
jsem byl zadržen na trati, kde jsem 
natrhal větší množství komonice 
lékařské. Traťový strážce nic nedal 
na speciální potvrzení s tím, že to 
jsou samá privilegia, potom samá 
sabotáž, a že se nyní nediví, že ka-
ždou chvíli vyletí do povětří nějaký 
vlak směrem na  frontu. Nakonec 
i  tento strážce se dal přesvědčit, 
že tyto bylinky, konkrétně komo-
nici lékařskou, skutečně používám 
na  kvalitní kouření. Na  takováto 
zadržení jsem byl vždy připraven 
a ačkoliv nejsem kuřák, mnou vy-
robené cigarety každému chutna-
ly, a kuřáci se vždy zajímali o to jak 
je dělám a co do nich dávám. Tak 
jsem jim toto tajemství prozradil 
a mohu je prozradit i nyní, ať se ka-
ždý přesvědčí. Je to již dávno, ně-
kde jsem četl mezi řádky, že v USA 
vyrábějí nejdražší dámské cigarety 
hlavně z  komonice lékařské, tedy 
plevele rostoucího na mnoha mís-
tech, hlavně na tratích. Jsou jí dva 
druhy, ale komonice bílá se ne-
sbírá. K  tomu se zdrhnou bohatá 
květenství obyčejné trávy bojínku 
a třetí věc je zakoupení kvalitního 
cigaretového tabáku. Když se tyto 
tři věci dají dohromady, vznikne 
kuřivo podobných vlastností jako 
je tabák do čibuku zvaný Amfora, 
tedy příjemně vonící a  s  menším 
množstvím škodlivého nikotinu. 

Kapitola X. 
Během doby přišel příkaz do  ku-
chyně, že budeme vařit pro dalších 
50 politických vězňů. Byli to Češi 
a  rovněž i  tito dostávali eintopf 
jako všichni, ale s  podmínkou, že 
nesmí dostat ani gram masa. Od-
kud tito lidé každý den přicházeli 
jsem nezjistil, jen vím, že to bylo ze 
zcela opačné strany města Glogau. 
Vždy šli středem silnice, nesměli 
spolu mluvit a i v tovární hale AEG 
byli izolováni 2m vysokým drátě-
ným plotem a  i  tam nesměli s  ni-
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Stalo se aneb bejvávalo

Před 125 lety
V dubnu 1891 byly ve městě vystaveny krajkářské exponáty, které ná-
sledně reprezentovaly Vamberk na jubilejní zemské výstavě v Praze, 
kde získaly ocenění.

Před 100 lety
Při tzv. stromkové slavnosti bylo 10. dubna 1916 vysázeno sto kusů 
třešní podél silnice od kamenného mostu k Doudlebám.

Před 90 lety
18. dubna 1926 byl položen základní kámen Bednářovy chaty Na Vy-
hlídce. Dřevěná stavba byla dokončena za pouhé čtyři měsíce!

Před 80 lety
Na schůzi v Hotelu Hrad byla 22. dubna 1936 ustavena Národní garda 
91 města Vamberka na obranu republiky. Do čela 120členné organi-
zace byl zvolen učitel Jaroslav Říčař.

Před 70 lety
17. dubna 1946 byl do provozu uveden místní rozhlas. Zpočátku se 
mluvené slovo a hudba ozývaly z 9 amplionů.

Před 15 lety
Klub českých turistů uspořádal 1. dubna 2001 1. ročník Otvírání stu-
dánky v zátiší svatého Prokopa.
V témže měsíci koupilo město od Odborového svazu KOVO budovu 
sokolovny za 4 mil. Kč.

Předmět měsíce

Prapor TJ Sokol Vamberk
Na Volební valné hromadě TJ Sokol Vamberk dne 19. března 2016 byl 
představen rekonstruovaný sokolský prapor. Prapor je zhotoven z hed-
vábného rypsu, smetanové a  červené barvy s  hedvábnou výšivkou, 
dracounovou výšivkou a  aplikacemi. Po  obvodu třech stran praporu 
je našita točená šňůra. Na  žerďové straně jsou našity mosazné krouž-
ky. K praporu náleží stuha, také ze světle modrého hedvábného rypsu, 
s dracounovou podkládanou výšivkou a bullionovými (spirálovitě sto-
čenými) třásněmi. Na smetanovém rypsu je vyšito: „Tělocvičná Jednota 
Sokol Vamberk“, přičemž slovo Sokol je vytvořeno jako ozdobný sym-
bol. Na červeném rypsu je vyšit letící sokol s činkou v pařátech, pod ním 
je stylizovaná stuha z  lipových listů a  nad sokolem nápis „Tužme se!“. 
Na jedné straně stuhy je vyšit ozdobený nápis: „Světlé památce sestry“, 
na druhé se nachází ozdobený nápis: „Růženky Bednářové“. Prapor i stu-
ha jsou sešity podle původního šití, vyčištěné třásně a šňůra s kroužky 
přišity na původní místo.
Při restaurátorských pracích při demontáži praporu na  rubové straně 
smetanového listu byl nalezen nápis: „Hucl Převzal Pracoval Josef Pa-
cholík člen Sokola v Jablonném n/Orl. u fi r. Jos. Neškudla a spol. 86 4./3. 
1924“ Stáří praporu a stuhy je tedy 92 let. Restaurátorské práce na pra-
poru a  stuze provedla orlicko-ústecká fi rma Velebný & Fam s.r.o., kte-
rá pro následné uložení doporučila běžný režim pro depozitáře textilu 
(15 – 20 °C, 50 – 55 % RH, zamezení přístupu světla, snížení prašnosti 
na minimum). Vystavení praporu je vhodné při celoplošném podložení 
a dodržení obdobného režimu jako u depozitářů při světelnosti 50 lux. 
Při těchto podmínkách je možné vystavení restaurovaného praporu 3 
měsíce v roce. Vzhledem k tomu, že TJ Sokol Vamberk nemá takové mož-
nosti, aby splnil podmínky bezpečného depozitu, bylo rozhodnuto, že 
sokolský prapor bude uložen v Muzeu Orlických hor. 

Dle Restaurátorské zprávy zpracoval

Spolek přátel historie Vamberka

kým mluvit. Ale zákazy byly i proto 
aby se mohli porušovat a nebo šlo 
o pokus sblížení jakýmkoliv způso-
bem. A  vyšlo to. Nádoba s  jídlem 
kde bylo alespoň kousek masa, 
byla záměrně omylem vyměně-
ná a to 2x. My z kuchyně, když se 
na to přišlo, jsme dostali jen vyna-
dáno s  tím aby se to neopakova-
lo. Jinak političtí vězni nic jiného 
nechtěli, jen cigarety. Cigarety 
putovaly samy povrchovým čistí-
cím kanálem tažené jen na pevné 
niti a  rovněž tak něco sladkého 
z domova, jakoby v kousku poho-
zeného papíru. Většinu těchto mi-
niakcí prováděla pracující děvčata. 
Během doby přišlo se i na to, že lze 
s  vězni mluvit i  když jsou za  po-
chodu tam i zpět hlídaní ze všech 
stran. Většinou chlapec a  děvče, 
zabraní a zahledění k sobě mluvili 
nahlas, a co je u nás nového a  za-
jímavého se dozvěděli. Všichni si 
museli dávat veliký pozor, neboť 
ozbrojení strážci při sebemenším 
podezření řvali na vězně, kteří ce-
lou cestu nesměli promluvit ani 
mezi sebou. Vždy se však našla 
chvilka, kdy kolem projíždělo rá-
musící auto nebo vůz s koněm a to 
byla ta pravá chvíle ke konverzaci. 
Nic světoborného, ale jiskřička na-
děje a sounáležitosti tu byla. 

Kapitola XI.
Jak nelidská doba byla v této válce 
se zacházením i  s  lidmi na  práci, 
obzvláště se sovětskými občany, 
bylo zřejmé už z toho, když jeden 
z  nasazených občanů, který měl 
takový hlad, že se neudržel a  pří-
ležitostně si vzal kus ztvrdlého 

chleba svého kamaráda, který byl 
v  tu dobu na  druhé směně a  ten 
pak zmizení chleba oznámil, viník 
byl rychle zjištěn a  zaplatil za  to 
životem. Byl odveden mimo lágr 
a zastřelen.
Jednoho dne, když vzácně opět 
do rána napršelo, Francouzi zjistili, 
že zde je možné sbírat hlemýždě, 
kteří jsou ve Francii velkou delika-
tesou. A tak ti, co měli nohy, běhali 
jako pominutí všude, kde se dalo 
a  kde byli hlemýždi k  nalezení, 
sbírali a  čepice byly v  této chvíli 
nejvhodnější. Nasbírali jich tehdy 
poměrně mnoho, jelikož žádný 
ze zdejších občanů hlemýždě ne-
konzumoval, a  proto byli značně 
rozšířeni. Kuchař Berge měl ten 
den dosti práce všechny hlemýždě 
uhlídat, pro jejich cestování z čepic 
do bezpečí, a hlavně za zpracová-
ním. Byl jsem samozřejmě zvědav, 
jakým způsobem jsou zpracováni. 
Bylo to dosti pracné, neboť se hle-
mýždi museli řádně umýt, a  když 
se vařila voda v hrnci, varem usmr-
tit. Potom každý hlemýžď rozříz-
nut a vyjmuto opatrně střívko, aby 
zůstalo co nejvíce masa. Po  této 
proceduře byli hlemýždi vhozeni 
do jiného hrnce s čistou vařící vo-
dou a vařeni celé tři hodiny. Tepr-
ve potom byli smaženi na tuku až 
do růžova. Kde kuchař sehnal tolik 
tuku, většinou másla, nevím, ale 
vím, že mu v tom pomohli jiní lidé 
mimo lágr, protože v naší kuchyni 
jsme máslo nevlastnili v tuto dobu 
vůbec. Usmažení hlemýždi, odbor-
ně připravení, vypadali slibně.

(pokračování příště)
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S DAVIDEM PRACHAŘEM O INSCENACI PEKLO
Exkluzivní rozhovor pro Festival Vamberák a Vamberecký zpravodaj

Ve  Vamberku představíte 22. dubna spolu 

s tanečním souborem 420PEOPLE a Lucií Tr-

míkovou inscenaci Peklo. S režisérem insce-

nace Nebeským vás pojí dlouhodobá spolu-

práce, se 420PEOPLE se potkáváte na jevišti 

Nové scény Národního divadla v představení 

Máj. Bylo tedy vaší iniciativou vytvořit spo-

lečný projekt? A  proč právě pro Danteho 

Peklo?

Bylo. Když jsme zkoušeli Máj, tak jsem pochopil, 
že kooperace činohry, tance a hudby mě zajímá. 
Jsou to věci, které jsou mi blízké a fascinují mě. 
K propojení jsme částečně došli už v Máji. U ná-
mětu Pekla mě napadlo, že když můj nejbližší 
režisér se jmenuje Nebeský a známe se už 30 let, 
je to vlastně ideální spojení. Práce na Pekle tak 
vyplynula úplně logicky. Jan Nebeský Danteho 
inscenovat chtěl, chtěl i tanečníky. Tak jsem pří-
mo doporučil 420PEOPLE. Celá ta spolupráce 
vyplynula přirozeně, jelikož máme všichni po-
dobný umělecký vkus.

Peklo mělo premiéru před více než dvěma 

lety, ale v  Experimentálním prostoru NoD 

v Praze se stále uvádí. Jaký máte k inscenaci 

vztah dnes?

Ten posun v inscenaci, respektive vztah je stejný. 
Představení se málo reprízuje, hrajeme přibližně 
jednou do měsíce, někdy i méně, tudíž repríz ne-
bylo tolik a vždy si představení musíme opako-
vat a připomínat. Proto se představení pokaždé 
trochu liší. Střídají se tanečníci a důležitý je také 

kontakt s  diváky. Energie tvůrců a  diváků do-
hromady musí fungovat. Poslední dobou chodí 
diváci připravení a mají představu o tom, co dě-
láme a co mají očekávat. To je příjemné. 

420PEOPLE pravidelně po  představení dis-

kutují s diváky, což parkrát potkalo také vás. 

Jaké jsou na Peklo ohlasy? Rezonoval u vás 

nějaký postřeh či komentář diváka?

Většinou diváci směřují otázky na  text, a  proč 
jsme vybrali Peklo. Pro některé je těžko stravi-
telný. Vyžaduje od  diváka bystrost. Je to báseň 
a klade na diváka poměrně velké nároky. Kromě 
toho jsou v představení autorské texty Lucie Tr-
míkové, spojené se setkáním s  Ježíšem. Dante 
zasadil do  Pekla i  postavu Krista. Je to tedy lo-
gické spojení a texty se proto v představení mí-
chají. Tři čtvrtiny textů je ale přímo Dante. Pro 
připomenutí kontextů musím zmínit, že Peklo je 
rozsáhlá báseň, jejíž inscenování by trvalo něko-
lik hodin.
Obecně se setkání s diváky u nás dělá málo, ač-
koliv i Národní divadlo se o to teď pokouší. Je to 
dobré. Diváci někdy potřebují mít pocit, že to, co 
viděli, není nějaká zbytečnost a  je určitě dobře, 
že se můžou ptát, pokud mají něco na srdci.

Kromě prostoru NoD vás můžeme pravidel-

ně vídat také na půdě Národního divadla. Co 

nového chystáte na jaře?

Už dlouho mám touhu zinscenovat Ajarův text 
Život s  Krajtou, což se mi, jak věřím, podaří 

na  podzim 2016 v  divadle La Fabrika v  Praze. 
A  potom bych rád s  Lucií Trmíkovou a  Janem 
Nebeským připravil další inscenaci také pro La 
Fabriku. No, a pokud budu mít čas, což je moje 
největší potíž, tak bych rád vymyslel se 420PE-
OPLE a  Václavem Kunešem (choreograf Pekla 
a umělecký šéf 420PEOPLE, pozn. redakce) nový 
projekt. Do třetice všeho dobrého. 

A poslední otázky, kterou si nemůžu odpus-

tit a  to, zda znáte okolí Vamberka a  nepojí 

vás k němu nějaká vzpomínka?

K  Orlickým horám mě pojí několik vzpomínek. 
Když můj otec (Ilja Prachař, pozn. redakce) točil 
první fi lm v  Orlických horách, tak jsem za  ním 
jako pětiletý kluk jezdíval s mámou. Místo si už 
ale přesně nevybavuju. Bylo tam ale spousta 
sněhu. Ne jako dnes.
Přes Vamberk jsme ale vždycky jezdili do Bruntá-
lu za babičkou. To byly výlety na celý den. Jezdili 
jsme přes ty serpentiny za Vamberkem, tam jsem 
vždycky zvracel. Nesnášel jsem jízdu autem. 
A  u  Vamberka táta vždycky vtipkoval a  vyjme-
novával všechna města končící na „berk“, co zná. 
Občas se v  okolí Orlických hor ocitnu na  zájez-
dech. Vždycky je tam krásně. Orlický hory jsou 
takový pustý, ale to je asi dobře.  To je pro hory 
vlastně to nejlepší, co se jim může stát. 

Představeni PEKLO přiváží exkluzivně Festival 
Vamberák za  podpory Města Vamberk. V  hlav-
ních rolích David Prachař, Lucie Trmíková a ta-
neční soubor 420PEOPLE. Režisérem předsta-
vení je ikona současné dramatické tvorby – Jan 
Nebeský. 

Petra Kašparová
foto: Fabiana Mertová  

Peklo / 22. dubna 2016 od 19:30
MK Sokolovna Vamberk / vstupné 200 Kč

rezervace možné na tel. 494 541 484
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Ze života mateřské školy 
„Jaro dělá pokusy, 
vystrkuje krokusy, 
dříve než se vlády chopí, 
vystrkuje periskopy. 
Než se jaro osmělí, 
vystrkuje podběly. 
Ty mu asi hlásí 
čerstvé zprávy o počasí.

U dopravní cedule, 
vyrostly dvě bledule, 
blízko telegrafní tyče 
vyrostly dva petrklíče. 
Mravenci už pracujou, 
holky sukně zkracujou. 
Slunce svítí, led je tenký, 
jaro, vem si podkolenky.“  

Opět po  měsíci se hlásíme z  ma-
teřské školy Vodníček, tentokrát 
s  prvními jarními zprávičkami. 
A  abychom jaro přivítali opravdu 
poctivě, tak jsme se v pondělí 21. 3. 
2016 vypravili k řece Zdobnici, kde 
jsme vhodili babku Zimu – More-
nu. Možná jste nás i slyšeli, protože 
děti cestou zpívaly písničky právě 
o babce Zimě. 
Měsíc březen ovšem nebyl pouze 
ve  znamení Moreny, ale i  Veliko-
noc a  dalších zajímavých témat. 
Začátkem března se to ve  třídách 
Šnečků a  Rybiček hemžilo domácí-
mi mazlíčky, a  to nejen živými, ale 
i  plyšovými. U  Šnečků s  tématem 
„Myška Všudybylka a nemocná zví-
řátka“. Zde si děti s  paní učitelkou 
povídaly o  nemocných zvířátkách 
– jak se k  nim chovat doma a  jak, 
když se s nimi setkáme na ulici nebo 
ve volné přírodě. Společně si zahrály 
hru „Na veterináře“ – každé z dětí si 
přineslo svého plyšového zvířecího 
kamaráda, kterému nejdříve udělaly 
zdravotní průkaz, zvířátko musely 
zvážit a změřit, místo fotografi e ho 
nakreslily a napsaly jeho jméno. Pak 
už se za  odborné zdravotnické asi-
stence paní ředitelky učily děti ob-
vazovat a  ošetřovat svoje mazlíčky. 
U Rybiček bylo téma velmi podobné 
s  názvem „Kapříkovi mazlíčci“. Děti 
zde neměly plyšová zvířátka, ale ty 

skutečná, živá. Nejdříve se na ně za-
šly podívat do DDM zde ve Vamber-
ku. Velký dík patří Štěpánce a Verun-
ce, které pro děti připravily krásné 
pásmo o domácích mazlíčcích, a to 
i s praktickou ukázkou. A jelikož nám 
děti chtěly představit i svoje zvířecí 
kamarády, přinesly nám do  školky 
křečky a  morčátka, která jsme si 
mohly chovat, hladit a mazlit. Závěr 
tématu patřil jak ve  třídě Šnečků, 
tak i  Rybiček návštěvě veterinární 
ordinace u  MVDr.  Pavla Šindeláře 
a  MVDr.  Daniely Šindelářové. Velmi 
si vážíme vstřícnosti a  obětování 

času k ukázce jejich práce. Děti byly 
plné dojmů a  zážitků z  veterinární 
ordinace. Vyzkoušely si jaké to je 
dívat se do  mikroskopu, prohlížet 
rentgenové snímky, pan doktor 
předvedl na  jednom z  dítek ult-
razvukové vyšetření – viděli jsme 
i srdíčko. No zkrátka to bylo úžasné, 
děkujeme.
Co nového se událo u Žabiček? Vel-
kým překvapením nejen pro děti, 
ale i  pro rodiče, byl odchod paní 
učitelky Soni z naší školky. Přejeme 
jí, aby se jí dobře dařilo a  na  nás 
všechny z  Vodníčku ráda vzpomí-

nala. Na její místo nastoupila nová 
paní učitelka Kamila. 
V  integrovaném bloku „To jsem já 
a  vím, jak se mám chovat“ se děti 
seznamovaly nejen s částmi lidské-
ho těla, ale i  s  prevencí a  bezpeč-
ností. V  dalším tématu „Jaro ťuká 
na  vrátka“ se již Žabičky věnovaly 
blížícímu se jaru. A jak se ho snažily 
přivolat? Na pomoc jim přispěchalo 
jarní sluníčko, se kterým děti tvoři-
ly, vyráběly, zpívaly, hrály různé hry 
a vyráběly překrásnou babku zimu 
– Morenu. 
A  jak to tak na  jaře bývá, nejvý-
znamnější svátky jsou Velikonoce. 
Ani u  nás ve  školce tomu nebylo 
jinak. U Šnečků s  tématem „Myška 
Všudybylka a velikonoční zvířátka“ 
– děti si povídaly o hospodářských 
a  domácích zvířatech, poznávaly 
jejich mláďata, užitek pro člověka, 
poslouchaly a  rozlišovaly zvuky 
zvířat po hlase, překrásně si vyzdo-
bily třídu a  hernu velikonočními 
zvířátky. Vytvořily si krásnou jarní 
zahrádku – z  natrhaných větviček 
z  různých stromů a  keřů, z  jarních 
kytiček v  květináči a  zasetím řeři-
chy. Děti pozorovaly, která z větvi-
ček se první „probudí“.  
„Kapříkova pomlázka“ a  „Hody, 
hody, doprovody“ – to jsou stěžej-
ní témata ve třídách Rybiček a Ža-
biček. Děti se nenásilnou a hravou 
formou seznamovaly s  tradicí Ve-
likonoc, zdobily, kreslily, vystřiho-
valy a  lepily vajíčka. Po celé školce 
se rozvoněl i  velikonoční beránek 
se zajíčkem, kterého si společný-
mi silami s  paní učitelkou upekly. 
A věřte, byl opravdu výborný. Děti 
se dále seznamovaly s  novými ve-
likonočními koledami a  mnoho 
dalších a pro děti velmi zábavných 
činností. A jak to tak v našem měs-
tečku bývá, tak se zde drží „holčičí“ 
koleda, kdy holčičky mají možnost 
vyšlehat svoje kamarády ve  třídě. 
A nebojte se, chlapci se již těší, jak 
to děvčátkům oplatí. Ale o tom Vám 
již napíšeme příště. 

Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy 
Duben si rád zaskotačí, 
hned se směje, 
hned zas mračí.                                                 
Co přináší za dary? 
Pomlázku a maškary.

V pondělí 21. března jsme se již tra-
dičně v naší školce rozloučili s paní 
Zimou a  přivítali jaro. Tento starý 
lidový zvyk se udržuje a pravidelně 
opakuje.
Každým rokem se sejdeme všichni 
před budovou školky. Paní učitelky, 
jedna vždy představuje paní Zimu 
a  druhá Jaro, se domlouvají, kdo 
bude v tomto čase u nás vládnout.  
Dochází k  výměně názorů, kdy 
se paní Zima nechce vzdát trůnu. 
Ale mladé a  svěží Jaro ji přesvědčí 
a  nakonec se rozumně domluví.  
Za zvuků řehtaček, zvonění a cinko-
tu se celá školka vydala na poslední 

dlouhou cestu k řece, aby vyprovo-
dila a  poslala paní Zimu konečně 
z  Vamberka defi nitivně pryč a  při-
vítala svěží a tak dlouho očekávané 
jaro. Tím, že jsme utopili studenou 
zimu jsme zároveň také zahnali  ne-
moci a strádání jak nám praví staré 
obyčeje. Tak a  teď již v  naší školce 
konečně nastaly ty pravé přípravy 
na jaro. Však nás také čekaly Veliko-
noce a vše co k nim patří. Na všech 
třídách se dětičky navzájem vyko-
ledovaly velikonoční pomlázkou 
a naučily se nové koledy a básničky 
o  jaru. Povídali jsme si také o  veli-
konočních tradicích, společně jsme 
zpívali, malovali a tvořili. Na jarní vý-
zdobě se podílely především děti. 
Okna všech tříd, šatny a  vestibul 
tak nyní zdobí velikonoční motivy 
a  barevná vajíčka, pomlázky a  ve-
likonoční zajíčci jsou téměř všude, 
kam se podíváte. Velikonoční svát-
ky si užívaly i  naši nejmenší. Děti 
si mohly zaset i travičku a nabarvit 
vajíčka různými výtvarnými tech-
nikami. Děti je malovaly všemi 
způsoby. Kreslily je temperkami, 

vodovkami, tuší a lepily na ně části 
skořápek. Kraslice jsme pak také vě-
šeli na proutky z vrby.   Vyfouknutá 
jsme je měli na  špejli a  děti je pak 
štětečkem natíraly. Kromě barvení 
vajíček jsme si vyrobili také veli-
konoční košíček, barevná kuřátka 
i  zajíčky. Stihli jsme i  velikonoční 
tvoření s rodiči, kdy si děti vytvořily 
zajímavý výrobek a pak si ho odnes-
ly domů.  Starší děti ze třídy Ptáčá-
tek si kromě říkanek a  koled poví-
daly také pověsti o  tom, jak vůbec 
Velikonoce vznikly a jak se dříve sla-
vily. Povídali jsme si například o Ji-
dášovi nebo o kudrnaté vrbě. A ješ-
tě jedno překvapení čekalo na naše 
děti. Zavítala k nám paní knihovnice 
a připravila si pro děti milé a odpo-
činkové čtení zajímavých knížek. 
Tím oplatila třídě Ptáčátek jejich ná-
vštěvu v knihovně. Tímto bychom jí 
chtěli moc a moc poděkovat za její 
vstřícnost, laskavost a  za  ochotu 
spolupracovat s naší školkou.
Přejeme Vám všem mnoho sluneč-
ných pohodových dní

Kolektiv MŠ Sluníčko

Zápis do předškolního 
vzdělávání – do MŠ
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat k nám do Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280, 
a  na  druhé vzdělávací pracoviště v  Jugoslávské ulici k  „Zápisu dětí 
do předškolního vzdělávaní“ – a to v termínu 9. 5. – 10. 5. 2016
Prosím, aby se dostavili i ti, kteří mají zájem umístit své dítě do mateřské 
školy v průběhu školního roku 2016–2017.
Již v rozjetém školním roce je, pro naplněnost tříd, téměř nemožné, přije-
tí dítěte bez toho, aniž by bylo u zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat ve výše uvedené dny 
na obou pracovištích, to znamená jak v MŠ „Vodníček“ v Tyršově ulici, tak 
v MŠ „Sluníčko“ (druhé vzdělávací pracoviště) v ulici Jugoslávské – a to 
v době od 8:00 hod. do 15:00 hodin.
Současně budete mít možnost, společně s dětmi, si obě zařízení prohléd-
nout. Těšíme se na vás a vaše děti, pro které bude tento den jistě dnem 
„svátečním“. Věřím, že to pro nás všechny budou příjemně strávené chví-
le, a že se vaše děti budou těšit do našeho dětského světa, který naše ko-
lektivy dětem s láskou nabízejí            Mgr. Faltusová Lenka, ředitelka MŠ
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli do  herny v  pří-
zemí Městské knihovny, kde probí-
há následující pravidelný program:

 Každou STŘEDU probíhá 

od  9:00 do  11:30 „HERNIČKA“. 
Zveme všechny místní i  přespol-
ní děti do  našeho MC. V  průběhu 
celého dopoledne je dětem pří-
stupna herna se spoustou hraček, 
doprovod si můž posedět u  čaje 
či kávy a popovídat si o radostech 
i starostech, které péči o naše rato-
lesti doprovázejí.
Poplatky: HERNIČKA:  10 Kč/den, 
člen 5 Kč/den 
První návštěva je zdarma.

 ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BA-

ZÁREK“ každou středu od  9:00 

do 11:30 v MC Dráček.

Přijďte si levně nakoupit oblečení 
pro svoje ratolesti (trička, kalhoty, 
mikiny, svetry, kombinézy, boty..). 
Různé velikosti pro holky i pro klu-
ky od narození do cca tří let. Ceny 
od 10 Kč.

 Batolení každé pondělí v DDM 

od  8:30 do  9:15 Pro děti od  6 
měsíců do  12 měsíců. Ale mohou 
i  děti do  18 měsíců.  Poplatek 
15 Kč. První návštěva je zdarma.

 Hrátky  s  dětmi každé pondělí 

v DDM od 10:00 do 11:00 pro děti 
od 1 roku do 3 let.   Poplatek 20 Kč. 
První návštěva je zdarma.

 Masáže miminek každý čtvr-

tek v  DDM od  9:00 do  9:45 pro 
miminka od 3 měsíců. Součástí je 
také aromaterapie, masážní ole-
jíčky a  relaxační hudba.   Poplatek 
30 Kč. První návštěva je zdarma.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
POZOR NOVINKA – Na našich strán-
kách www.mcdracek.webnode.cz, 
se nově můžete přihlašovat na jed-
notlivé akce. A  to, když si v  sekci 
Doprovodné akce vyberete akci, 
dozvíte se nejen informace, ale níže 
naleznete formulář, který vyplníte, 
odešlete a  tím si sami uděláte re-
zervaci. My Vás poté budeme kon-
taktovat a  poskytneme Vám  bližší 
informace o vaší registraci a průbě-
hu akce. Doufáme, že se Vám tato 
novinka bude líbit a ulehčí Vám při-
hlašování na akce MC Dráčku.

 Malování na trička 24.02.2016

Ve  středu 24.02.2016 se v  našem 
Dráčku malovalo na  trička. Malo-
valo se na  trička bílá a  i  barevná. 
Paní nám přivezla krásné šablony, 
pera na textil a razítka. Bylo to pří-
jemně strávené odpoledne.

 Přednáška PhDr.  Lidmily Pe-

kařové 29.02.2016

29.02.2016 se ve  Vamberku 
v  Sokolovně konala přednáška 
PhDr.  Pekařové, přední české dět-
ské psycholožky. Malý sál doslova 
praskal ve  švech a  nás těší, že je 
o  její přednášky tak velký zájem. 
Přednáška byla na  téma Komu-
nikace s  dětmi aneb proč to ne-

umíme? PhDr.  Pekařová umí své 
posluchače zaujmout a věříme, že 
pro většinu posluchačů, byla před-
náška přínosná. Paní Pekařová čer-
pá ze své dlouholeté praxe dětské 
psycholožky a  umí se zábavnou 
formou podělit o  své přiklady 
z praxe.
A  můžeme prozradit, že už v  září 
se můžete těšit na další přednášku 
PhDr. Pekařové, tentokrát na téma 
Partnerství a jeho úskalí.

 Keramika 02.03.2016

02.03.2016 jsme opět uspořádali 
tvoření s hlínou v DDM. Za pomoci 
vykrajovátek si maminky a děti vy-
tvořily jarní motivy.

 Tongo Hr. Králové 13.03.2016

Opět jsme s  Dráčkem zavíta-
li do  zábavního centra Tongo 
v Hradci Králové. Účast byla veliká. 
K zaplněnému autobusu se přida-

lo plno dalších rodin v autech. Děti 
si tak užily krásné odpoledne v říši 
skákadel, trampolín, tobogánů 
a opičích drah. 

 Jarní aranžování 16.03.2016

Ve středu 16.03.2016 se v herničce 
sešly maminky, aby společně vy-
tvořily jarní a velikonoční dekorace. 
Maminky si přinesly svoje nádo-
by, květináče a  věnce, které si pak 
podle vlastní fantazie dozdobily 
buxusem, větvičkami břízy, zlatým 

deštěm a velikonočními ozdobami, 
které jsme pro ně připravily.

DOPROVODNÉ AKCE
DUBEN  2016

 PILOXING – ÚTERÝ 01.04.2016 
OD 9:00 DO 10:00

 TVOŘENÍ – PONDĚLÍ 04.04.2016 
16:30 DO 17:30 V DRÁČKU

 SOLNÁ JESKYNĚ – ÚTERÝ 05.04. 
2016

 PŘEDNÁŠKA LUCIE TVRDOŇO-
VÉ O  VÝŽIVĚ – ÚTERÝ 05.04.2016 
OD 16:30

 ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – STŘEDA 
06.04.2016 OD 10:00

 ZAJÍČEK TROUSÍLEK – ÚTERÝ 
12.04.2016 OD 10:00

 HRÁTKY VE VODĚ – PÁTEK 15.04. 
2016 

 TVOŘENÍ – PONDĚLÍ 18.03.2016 
OD 16:30 DO 17:30 V DRÁČKU

 ODPOLEDNÍ PLAVÁNÍ – STŘEDA 
20.04.2016 OD 16:30

 DIVADLO – O  STRAŠNĚ LÍNÉM 
HONZOVI – ČTVRTEK 28.04.2016 
OD 08:30 V SOKOLOVNĚ

 ČARODĚJNICE – PÁTEK 29.04. 
2016 OD 09:30

Všechny akce budou včas vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz , či na Face-
booku, na  nástěnce naproti dro-
gerii Teta a školkách či škole, nebo 
také okamžité zodpovězení dota-
zu na tel. čísle 607 766 536 a emai-
lu mcdracekvamberk@seznam.cz.
Těšíme se na Vás na  pravidelných 
i doprovodných akcích. 

Maminky MC Dráček.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chceme velmi po-
děkovat za  vynikající práci pro 
MC Dráček, paní Janě Čapkové. 
Především za  skvělé vedení MC 
Dráček, za  vedení Batolení, Hrá-
tek pro děti a  Masáží miminek 
a v neposlední řadě za čas, který 
věnovala pořádání mnoha krás-
ných akcí pro maminky a  děti. 
Moc jí přejeme, aby se jí dařilo 
v pracovním i soukromém životě.
Jani, děkujeme.

Touto cestou chceme velmi po-
děkovat za vynikající práci pro 
MC Dráček, paní Renátě Horá-
kové. Ta se podílela nejen ná-
pady, ale hlavně i  pomocnou 
rukou na  spoustě akcí, které 
MC Dráček v poslední době po-
řádal. Děkujeme také za skvělé 
vedení Hrátek pro děti. Moc ji 
přejeme, aby se jí dařilo v pra-
covním i soukromém životě.
Renčo, děkujeme.
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Budeme mít zdravé zuby
V březnu proběhla v 1. a 2. třídách naší školy beseda o dentální hygieně. 
Žáci nejen získali mnoho nových vědomostí o chrupu, ale každý si vyzkou-
šel sám na sobě techniku správného čištění zubů. Ta je totiž spolu s kvalit-
ním kartáčkem důležitější než výběr zubní pasty.
Prvňáci na to navázali preventivním programem ,,Veselé zoubky“, ve kte-
rém je doprovázel Hurvínek s Máničkou, a kde své získané znalosti a do-
vednosti prohloubili. Za odměnu si každý z nich odnesl domů dárek – taš-
tičku s hygienickými potřebami k péči o chrup. Tak teď už zbývá jen jediné 
– dodržovat vše tak, jak jsme se naučili – ať máme zdravé zuby!              JRy

Ve středu 24. 2. jsme si výuku eko-
logických praktik zpestřili výletem 
do  Doudleb nad Orlicí, kde jsme 
navštívili Muzeum přírodovědy. 
Toto muzeum je otevřeno druhým 
rokem v  nově zrekonstruovaných 
hospodářských budovách zámku. 
Mohli jsme zde vidět početnou 
sbírku zvířat našich ekosystémů 
i  zvířata exotická - motýly, brou-
ky, pavouky atd. Dále jsme si pro-
hlédli různé minerály či výstavku 
řemesel našeho kraje. Příjemným 
překvapením byla možnost po-
hladit si nedávno narozené telátko 
a  jehně, nové obyvatele místního 
Babiččina dvorečku.

žáci 8. A a Mgr. Jana Teplá

Před usnutím
Tradice recitačních soutěží v naší škole je veliká. Také letos se školní-
ho kola v úterý 23. února 2016 zúčastnilo celkem 33 žáků ve čtyřech 
kategoriích. S  jejich básněmi jsme prožili pěkné odpoledne, každý 
text byl výpovědí o zájmech i pocitech jeho recitátora.

Výsledky:

1. kategorie:

1. Adriena Liv Jedličková 3. A
2. Eliška Kolečková 3. A
3. Jan Kubíček 3. B

2. kategorie:

    Magdalena Bakešová – čestné uznání 5.A

3. kategorie:

1. Lukáš Jindra 7. B
2. Anežka Lisková 6. A
3. Pavlína Šklíbová 7. B
     Václav Suchánek - ocenění za recitaci vlastní básně 7. A

4. kategorie:

     Eliška Janková – čestné uznání 8. A
     Adéla Kučerová – čestné uznání 9. A

Návštěva Muzea přírodovědy a Galerie sýpka
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka z nových knih na duben 2016

V dubnu 2016 můžete vidět a slyšet ...
Josef Kejval – Řecko – výstava obrazů v úterý 5. dubna 2016 v 17:30 
“Černá hodinka tentokrát bez knih, ale s písněmi Karla Kryla” – zpívá Jar-
da Čížek

... a dále chystáme
výstavu fotografi í Jiřího Vacka – Židovské hřbitovy 11. května 2016 – Noc 
literatury v 18:30 v prostorách Muzea krajky ve Vamberku 
již tradiční Český den proti rakovině – tzv. Květinový den  - tentokrát je 
hlavním tématem rakovina prsu u žen i mužů

Vzpomínáte na Noc 
literatury 2015 ?
11. května 2016 se uskuteční 10. 
ročník Noci literatury, ve Vamberku 
to bude 2. ročník. Pro ty, kteří se ne-
zúčastnili loňské Noci, jen zopakuji, 
že tato akce by měla přiblížit široké 
veřejnosti současnou evropskou li-
teraturu a to tím, že se čtou úryvky 
z děl evropských spisovatelů na ne-
obvyklých místech. Projekt organi-
zují Česká centra, kulturní oddělení 
zahraničních velvyslanectví a Svaz 
knihovníků, tím pádem jsou zapo-
jené i knihovny. 
Nejprve se projekt ujal v  Praze 
a  větších městech, kde je míst, 
kam se veřejnost třeba vůbec 
nedostane, nepoměrně víc než 
v  menších městech a  obcích. Po-
díváte-li se na  facebook, můžete 
vidět, že v Praze se bude letos číst 
například v  nepřístupných pro-
storách Invalidovny, v Paláci Aero 
House, v Dejvickém divadle. Proto 
jsme váhali, zda se do tohoto pro-
jektu zapojit či nikoli. 
Protože se vamberský 1. ročník se-
tkal se zájmem posluchačů, může 
se veřejnost těšit i na  ročník číslo 
2. Pro loňský ročník jsme vybrali 
pro čtení Muzeum krajky, obřadní 
síň na radnici a kostel sv. Prokopa.  
Myslím, že jsme „nasadili laťku“ 
dost vysoko a určitě k tomu přispěl 
i výběr čtoucích dobrovolníků (po-
mohli nám herci z Východočeské-
ho divadla v Hradci Králové a herci 
z místního ochotnického divadla) 
s  výběrem míst, které v  letošní 
Noci literatury nahradíme jiným 
uspořádáním celé akce. 
Posluchače nebudeme stěhovat 
na různá místa, zůstaneme pouze 
v  jednom. Spolupracujeme s Mu-
zeem krajky, které nám poskytne 
své prostory.  
Čtení začne v 18:30, účast na čtení 
nám přislíbili paní Jana Štarková, 
pan Karel Uhlíř (jeho čtení bylo pří-
mo excelentní) a pan Jaroslav Mo-
ravec. Víc nebudeme prozrazovat, 
ale budeme se na Vás těšit.        M.P.

BELETRIE

 FOUSEK, Josef: 

     Smích je živá voda

Fejetony, které jsou úsměvné 
a  úsměv je medicína, kterou ne-
koupíte.

 DONOGHUE, Ema: Pokoj

Psychologický a  promyšlený pří-
běh matky a syna, pro které je po-
koj vězením. 

 HEALEYOVÁ, Emma: 

     Kam se poděla Elizabeth

Netradiční detektivní příběh, drs-
ná komedie a  drama ze všedního 
života člověka s  duševní choro-
bou. 

 PROUZA, Petr: Dřevěné ženy

Barvité a napínavé vyprávění z his-
torie až do současnosti o záhadné 
kletbě rodu Kubotů.

 RACHMAN, Tom: 

     Vzestup a pád mocností

V románě je několik dobře vykres-
lených postav, kolem nichž s rozví-
jí příběh překlenující čtvrt století. 

NAUČNÁ LITERATURA

 HERMAN, Marek: 

     Najděte si svého marťana

Úvahy z oblasti psychologie a me-
zilidských vztahů a  pozvánkou 
do světa dětské psychiky.  

 KMENTA, Jaroslav:

     Padrino Krejčíř

Kniha mapuje vyšetřování aktivit 
podnikatele Radovana Krejčíře.

Dar touhy
Bůh stvořil člověka a  zálibně 
si ho prohlížel. Vtom se objevil 
ďábel, odkašlal si a  pochvalně 
pronesl: „Roztomilý majstrštyk, 
Hospodine. Ale něco mu přece 
jenom chybí. Bloumá od  niče-
ho k  ničemu, nic ho nenadchne, 
nic ho nevzruší. Probuď v  člově-
ku touhu, pak bude dokonalý!“ 
„Ano, touhu,“ zaradoval se Bůh, 
„aby mohl toužit po  kráse, po  lás-
ce, po  pravdě, po  spravedlnosti.“ 
A  Bůh v  člověku proudil touhu.
„Bravo,“ zatleskal ďábel a  v  duchu 
si blahopřál. Dobře věděl, že tou-
ha je bezbřehá a  že člověk bude 
toužit nejen po  kráse, lásce, prav-
dě a  spravedlnosti, ale i  po  slávě, 
po  hříchu, po  moci, po  mamonu 
a po pomstě. Věděl, že od té chvíle 
už nemusí hnout ani prstem, neboť 
stejně jako ráj, i spolehlivě fungují-
cí peklo si  stvoří lidé sami…
(Jiří Žáček: ‚Život je boj“ – bajky, 
skorobajky, vzdorobajky)

PRAVIDELNÁ
PŮJČOVNÍ DOBA
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ 
Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00 
Pátek: 12:00 – 15:00 

MOUDŘENÍNEK 
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE 
Čtvrtek: 9:00 – 11:00 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří darováním 
odložených a nevyužívaných před-
mětů posloužili potřebným. Vše 
bylo předáno Diakonii Broumov.

NABÍDKA DROBNÝCH
DÁRKŮ PRO RADOST
Velice rády se vracíme k  nabídce 
drobných roztomilostí, jejichž za-
koupením jistě nejen potěšíte své 
milé, ale zároveň pomůžete i  na-
šim postiženým spoluobčanům. 
Polštářky, tašky, obaly na knihy, hr-
nečky, látková pouzdra, peněžen-
ky, keramika aj. jsou již připraveny 
ve studovně pro dospělé.



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 18

tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - duben 2016

Výročí osobností

 1. dubna v 19:00 hodin

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá a vtipná komedie.
Hraje: Eliška Balzerová
Vstupné 300 Kč.

 9. dubna ve 21:00 hodin

4 WATTY
Rocková zábava.
Vstupné 70 Kč.

 14. dubna v 19:00 hodin

MARTA KUBIŠOVÁ
Poslední recitál legendární pěvecké 
hvězdy s živou kapelou Petra Malás-
ka nebo Karla Štolby a s hostem Mi-
lanem Heinem nabídne to nejlepší 
z kariéry této uhrančivé osobnosti. 
Vstupné 300 Kč.

 22. dubna v 19:30 hodin

PEKLO – DANTOVSKÉ VARIACE
Tragikomedie o souboji se životem 
mírně za zenitem. Živá hudba a ta-
nec v kolotoči lenosti a apatie. 
V  hlavních rolích: David Prachař, 
Lucie Trmíková a  taneční soubor 
420PEOPLE.
Vstupné 200 Kč.

 23. dubna v 17:00 hodin

MÓDNÍ SHOW – JARO 2016
Odehnal obchod módou
Prodej vstupenek: tel. 776 370 203.
Vstupné 180 Kč.

 28. dubna v 8:30, v 10:00 hodin

O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI
DIVADLO ANDROMEDA PRAHA
V českých pohádkách vystupuje mno-
ho Honzů. Jsou hloupí i chytří, stateční 
i zbabělí. No a ten náš je líný jako stará 
čepice. Je tak líný, že za žádných okol-
ností nechce slézt z pece. 
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné 30 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 1. května v 15:00 hodin

VAMBERECKÁ DECHOVKA
Host: vystoupení žáků ZUŠ  
Za příznivého počasí za Sokolovnou.
Vstup zdarma. 

 3. května v 19:00 hodin 

TANGO ARGENTINO
Escualo kvintet je jedinečné usku-
pení profesionálních instrumen-
talistů, kteří se věnují hudebním 
stylům Tango argentino. Tento mla-
dý soubor již absolvoval řadu pres-
tižních vystoupení v  dramaturgii 
mezinárodních festivalů, co do ná-
strojového obsazení je identický 
s kvintetem argentinského hudeb-
níka a skladatele Astora Piazzolly. 
Účinkují: Jakub Jedlinský, Pavel 
Kudelásek, Petr Beneš, Ivan Vokáč, 
Jan Prokop.
Vstupné 120 Kč.

 11. května v 19:00 hodin

KRISTÍNA
Koncert populární zpěvačky.
Vstupné 300 Kč.

Přijímáme dívky a chlapce
do kurzu tance 

a společenské výchovy
Zahájení: září 2016

Přihlášky na tel. 494 541 484
nebo v kanceláři MKS

 17.04.1716 zemřel v  Rychnově Norbert Leopold hrabě Kolowrat-

-Liebsteinský, majitel panství a diplomat. Byl mj. vyslancem ve Španěl-
sku. Roku 1707 koupil vamberecké panství od Jana Adama hraběte Záruby 
z Hustiřan. V roce 1713 nechal ve Vamberku postavit nový farní kostel. O rok 
později založil v Rychnově piaristické gymnázium, jehož provoz byl fi nanco-
ván z výnosu vambereckého panství. 300. výročí úmrtí (* 09.03.1655 Praha)

 19.04.1976 zemřel v Rychnově n.K. Bohumil Pavel, učitel a kulturní 

pracovník. Učil na školách ve Vamberku a okolí. V mládí hrával v salon-
ním kvartetu na housle. Stál u zrodu loutkářského kroužku v našem měs-
tě (1929). Věnoval se malířství, fotografování, turistice a etnografi i. Jeho 
zásluhou bylo ve městě obnoveno muzeum, v  jehož čele stál v období 
1958-1968. Napsal povídkové knihy „Ve znamení trojříčí a helmice s orlími 
perutěmi“, „Starý Vamberk 90. let minulého století“ a „12 povídek z Krajká-
řova“. 40. výročí úmrtí (* 14.06.1901 Vamberk)

 24.04.1926 se v  Javornici narodil Oldřich Motl, holič, policista 

a dělník, vězeň komunistického režimu. Jako příslušník Sboru národní 
bezpečnosti byl roku 1950 odsouzen ke 2 letům odnětí svobody za šíření 
poplašné zprávy. Později pracoval v dělnických profesích a žil ve Vamber-
ku. Roku 1990 byl plně rehabilitován. 90. výročí narození († 27.01.1990 
Rychnov n.K.)

IX. KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Vážení čtenáři Vambereckého zpravodaje, 
zveme Vás na IX. Krajkářské slavnosti konané ve dnech 1. - 3. čer-
vence. Ústřední prodejní výstavu paličkované krajky v Městském klubu Soko-
lovna doplní zajímavé tematické výstavy konané v dalších prostorách, módní 
přehlídky Krajkářské školy a modelingové agentury Vlasty Frejvaldové a zají-
mavý kulturní program. Podrobný rozvrh naleznete v červnovém Zpravodaji. 
Nenechte si tuto výjimečnou příležitost ujít a přijďte se podívat.

Za organizační výbor Zdeňka Freivaldová
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Společenská kronika

V dubnu 2016 oslaví:

96 let Blažena Rybářová
90 let Věra Mimrová
85 let Jiřina Strážnická 
80 let Hana Hejhalová 
80 let  Josef Dušek

80 let Jaroslav Čermák
75 let  František Hynek
75 let Zdenka Katzerová
75 let  Jiřina Klapalová
75 let Jiří Jedlička
75 let Jarmila Kubíčková

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01.09. 

2015 do 29.02.2016, že město Vamberk připravuje na měsíc du-

ben vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do živo-
ta, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, 
odd. matriky, nejpozději do 08.04.2016. 

Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matri-
ka, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:      ............................................................................

                                          ............................................................................

Bydliště: ....................................................................................................

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

 syna ................................................, datum nar. ..................................

 dcery .............................................., datum nar. ...................................

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a  následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne ..................................     Podpisy rodičů: ....................................

                                                                                                                 ....................................                                                                         

 Děkuji MUDr.  MARTINU SLOVÁKOVI za  lidský přístup a  vzornou 
péči o mou maminku, zejména v posledních dnech jejího života.

Dagmar Arnoštová s rodinou

 Děkujeme všem, kteří se dne 22. března 2016 přišli naposledy rozlou-
čit s paní BLAŽENOU STÁRKOVOU z Vamberka.

Zarmoucená rodina

Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 737 354 045 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
 Kompletní zhotovení pomníků 

z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků

 Moderní tvary pomníků
 Urnové pomníky za výhodné ceny

 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 Sekání nápisů a pečící kameny

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy
tel./fax +420 465 582 130, mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831
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Prodej objektu 
k podnikání 

Vamberk, Draha č.p. 781
   Přízemní budova s dílenskými prostory 

a kanceláří. Objekt vhodný k řemeslné 
činnosti, k výrobě, skladování

či jako obchodní prostory. 

Vnější rozměry budovy 19 x 10 m, 
užitná plocha 160 m2. 

Vytápěný plynem, 
zavedena pevná linka, 

přípojka vody a elektrické energie.

   Součástí objektu je vyasfaltovaný 
dvůr 480 m2 a plechová 
skladovací hala 15 x 6 m. 

Areál je oplocený. 
   

Bližší informace 
na tel. 494 539 111 
nebo 606 820 542

Pro své klienty sháním byt 2+1 
nebo 3+1 ve Vamberku. 

Tel. 734 753 333
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Koupím zděnou 
chatu na Mníšku

Tel: 603 973 783

Hledám ke koupi pro své klienty 
zemědělskou usedlost v okolí Vamberka. 

Tel. 603 202 143



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 22

VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává 
Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan 
Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Ra-
doslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, 
Ing.  Josef Šlechta, Stanislav Barvínek. 
Technická příprava: František Kubíček. 
E-mailová adresa pro zasílání příspěvků 
do  Vambereckého zpravodaje: zpra-
vodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu 
odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, 
uzávěrka pro dopisovatele 20. v každém 
měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů 
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Registrováno u  MK ČR E 11925. Náklad 
2200 ks. Sazba a  tisk UNIPRINT s.r.o., 
Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. 
Redakční rada si vyhrazuje krácení 
příspěvků. 

Stolní tenis
V sobotu 5. března zajíždělo A mužstvo Baníku Vamberk k dalším utká-
ním krajského přeboru 1. třídy. V obou utkáních, přestože jedno prohráli, 
podali vamberečtí hráči skvělý výkon.

TJ Dvůr Králové n. L. B – TJ Baník Vamberk A 10:4                                                                                                   
Utkání bylo podstatně vyrovnanější, než napovídá výsledek. Čtyři zápa-
sy byly 3:2, a to vždy ve prospěch domácích. Začalo to již ve čtyřhře, kdy 
Jakubec s Vrkoslavem prohráli nešťastně se Šulcem s Ježem.  Škoda, že 
se Michalu Macháčkovi nepodařilo dotáhnout zápas s  domácím Luď-
kem Krýzou do vítězného konce, kdy v pátém setu vyhrával již 10:6. Ale 
neměl potřebné štěstí. Avšak takový je sport.                                                                                                                           
Body: Jakubec 2, Vrkoslav 1, Valášek 1, Macháček 0.

SK Janské Lázně A – TJ Baník Vamberk A 6:10                                                                                                          
I v odpoledním utkání hráli hráči Vamberka skvěle. A slavili zasloužené 
vítězství proti silnému soupeři.
Body: Jakubec 4, Vrkoslav 2, Valášek 2, Macháček 1, čtyřhra Jakubec-Vr-
koslav 1.                                                                                                        J. Podolka





VAMBERK 
11. května v 19:00 hodin


