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MOTÝL UKÁZAL NOVÉ PROSTORY

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL uspořádalo dne 22. května den otevřených dveří a oficiálně
tak zahájilo svůj provoz. Během celého dne se přišlo podívat do nových prostor ve Fügnerově ulici
čp. 937 více než 40 návštěvníků. V těchto zrekonstruovaných prostorách Centrum denních služeb
Motýl poskytuje svoje služby již od 1. ledna 2018. Odpoledne byla akce ukončena malou zahradní
slavností pro pozvané hosty. Kdo nemohl navštívit nové prostory Centra denních služeb Motýl nemusí litovat, neboť ty se pro veřejnost letos otevřou ještě jednou, a to v první polovině října.

Na co se můžete těšit v podzimním divadelním abonmá?
Více na str. 8, 9

Příští číslo vyjde:

3. července 2018

Slovo starosty
V uplynulých
týdnech u nás
v Hlinsku řádili
podomní rádoby
obchodníci
s energiemi,
ovšem s praktikami
šmejdů. A oháněli se dokonce
mým jménem.
Přátelé, kdo z vás se s nimi
setkal a slyšel, že „to mají od
starosty povolené“, je to
sprostá lež. Zkrátka šmejdi!
Nikdy jsem nedal nikomu
souhlas k prodeji energií (ani
nemohu, upravuje to zákon) a
nikdy jsem nepropůjčil
k takovému jednání své jméno. Vnímám to jako snahu
mne poškodit. Těmto lidem
jde jen o to dostat z kapes našich občanů co nejvíce peněz
bez ohledu na to, jaké problémy svými nekalými praktikami způsobí. Pokud se někdo
zaštiťuje starostou a nabízí
žárovky, je to obyčejný podvodník a lhář. Proto jsem učinil potřebné kroky, abych do
budoucna pokud možno maximálně ochránil nás všechny.
Kromě jiného jsem kontaktoval zástupce příslušné společnosti, která se u nás v Hlinsku
tímto nehorázným způsobem
chovala. Sdělil jsem jim, že
pokud budou v této činnosti
pokračovat, předám celou záležitost Policii ČR. V Hlinsku
prostě praktiky šmejdů
v žádném případě tolerovat
nebudeme. V této souvislosti
bych chtěl požádat všechny, u
nichž tato individua zazvoní,
aby se s nimi vůbec nebavili a
rychle je od svých dveří hnali.
Přátelé, jsou ale i pozitivnější témata než šmejdi. Tak
třeba, že nám začíná léto. Už
to samo o sobě je dobrá zpráva, co myslíte? Daří se nám
také realizovat první z celé řady připravených projektů
oprav silnic a chodníků – například v Chlumu, v Blatně a
brzy začne v Hlinsku výstavba
desítek nových bytů. Mějte
hezký červen a děkuji za podporu. Miroslav Krčil

2 | Hlinecké noviny

červen | 2018

Zemřel profesor Ivan Ruller,
autor Multifunkčního centra

Ve věku nedožitých 92 let zemřel 25. března 2018 jeden
z nejvýznamnějších českých
architektů druhé poloviny 20.
století profesor Ing. arch. Ivan
Ruller.
Ivan Ruller pocházel z rodiny významného brněnského
stavitele Čeňka Rullera. Od
dětství se pohyboval
v prostředí proslulých architektů a významných umělců,
což ovlivnilo jeho další směřování. Vystudoval architekturu
na Vysoké škole technické Dr.
Eduarda Beneše (nyní VUT) v
Brně. Již během studia působil
jako asistent u svého učitele,
vynikajícího architekta, profesora Bedřicha Rozehnala, který
poznal jeho mimořádný talent,
vnímavost a pracovitost. Poté
úspěšně zahájil kariéru architekta, kterou však výrazně poznamenalo následující dění ve
společnosti.
Během svého života prošel
několika nepříjemnými obdobími, za 2. světové války musel
dočasně opustit gymnázium,
po roce 1948 získal díky svému
původu nálepku třídního ne-

přítele. Přesto se mu podařilo
v uvolněných 60. letech prosadit a vytvořit ojedinělé projekty, interiéry Janáčkova divadla v Brně, hotel International a především nadčasovou
administrativní budovu
Ingstavu v Brně, která je zařazena mezi deset nejvýznamnějších staveb druhé poloviny
20. století. Tvorba profesora
Rullera je známá také
v zahraničí. Před rokem 1968
působil v řadě evropských zemí a účastnil se mnoha mezinárodních architektonických
soutěží. Oceněnými byly například projekty Náměstí národů v Ženevě, českého pavilónu v japonské Ósace, budovy
opery v Bagdádu, studie radnice v Torontu nebo návrh
Nového egyptského muzea
v Káhiře. Později spolupracoval
s organizací UNESCO na výstavbě Muzea historie v libyjském Tripolisu, je spoluautorem Památníku deportace otroků v Dakaru, podílel se na
Památníku obětem fašismu
v Osvětimi.
Za veřejné politické postoje
v roce 1968 však přišlo vyloučení ze Svazu architektů, nemohl vykonávat pedagogickou
činnost ani publikovat. Ocitl se
na seznamu nežádoucích osob
a byl vyloučen z veřejného architektonického dění. Až roku
1979 začal pracovat jako samostatný architekt pod hlavičkou Spolku výtvarných

Bezpečné prázdniny
Dne 20. 6. se od 8:30 hodin v
prostoru před hlineckým plaveckým bazénem uskuteční
v rámci prevence kriminality
bezpečnostně preventivní akce
s názvem „Bezpečné prázdniny
– Hlinsko 2018“. Pořadatelem
je město Hlinsko ve spolupráci
se všemi složkami IZS Pardubického kraje.
Nad akcí převzal záštitu
hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a
starosta města Hlinska Miroslav Krčil, DiS.

Připravovaný program je
určen nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale
také pro širokou veřejnost. K
vidění budou ukázky z činnosti profesionálních a dobrovolných hasičů, kynologů, Armády ČR a Policie ČR a mnoho
dalšího.
Součástí akce bude bohatý
doprovodný program.
Petra Ondráčková,
referent odd. dotací,
prevence kriminality

umělců. Při svých interiérových realizacích dával prostor
mnohým výtvarníkům tehdy
zakazovaného českého moderního umění, např. Olbramu
Zoubkovi či Vladimíru Preclíkovi. I v nepříznivých časech
však neztrácel optimismus, víru, naději a slovo morálka pro
něj nebylo pouhým pojmem,
ale celoživotní filozofií.
V roce 1990 byl Ivan Ruller
zvolen děkanem fakulty architektury VUT v Brně, získal titul
profesora, roku 1997 se stal
členem Saské Akademie věd v
Drážďanech. Jeho pedagogická
činnost však měla širší dosah,
působil na Fakultě architektury ČVUT v Praze, na STU v
Bratislavě a stál i u zrodu Fakulty architektury Technické
univerzity v Liberci. Od roku
1990 měl také vlastní architektonickou kancelář, která je
podepsána pod řadou významných projektů.
Dílo Ivana Rullera je velmi
rozsáhlé, čítá přes 600 projektů, od velkých staveb přes rodinné domy, interiéry až po
drobnější práce s uměleckým a
společenským podtextem –
příkladem může být náhrobek
básníka Jana Skácela. K jeho
nejznámějším realizacím patří
kromě výše zmíněných brněnská sportovní hala Rondo,
výstavní pavilon E na brněnském výstavišti, banka ve
Žďáře nad Sázavou, budova
VZP v Kroměříži, budova

Magistrátu města Olomouc,
hala VUT Brno, dvorana Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Nás Hlinecké by mělo
těšit, že na tomto seznamu má
svoje čestné místo také Multifunkční centrum v Hlinsku.
Ještě krátce před svou smrtí
vyhrál architektonickou soutěž
na přestavbu brněnského nábřeží řeky Svratky, kterou bude realizovat město Brno.
Ivan Ruller získal za svou
práci řadu ocenění, k nejvýznamnějším patří medaile Za
zásluhy o stát II. stupně v oblasti umění, kterou obdržel
z rukou prezidenta v roce
2003, o rok později získal
Grand prix Obce architektů za
celoživotní dílo a v roce 2016
Cenu Vladimíra Karfíka za zásadní přínos v urbanismu a
architektuře.
„Jsem si vědom toho, že nic
se zpětně nedá vymazat a že z
něčeho se lze poučit, ale jak
vidíme kolem sebe v současnosti i jak to známe z historie,
chyby, omyly i zlé činy se stále
opakují. Vždy znovu člověka
zaskočí projev zabedněného
fundamentalismu, netolerantní nenávisti i tupého fanatismu. Kdyby se podařilo lidstvu
vymanit se z područí těchto
negativních vlastností, bylo by
to pro budoucnost nadějné.“
Ivan Ruller, říjen 2017. Projekt
Post Bellum – Paměť národa –
Příběhy 20. století.
PhDr. Magda Křivanová

Koná se druhé kolo zápisu
do mateřské školy
Město Hlinsko a ředitelka Mateřské školy, Hlinsko, Budovatelů 1229 vyhlašuje
2. kolo zápisu do MATEŘSKÉ
ŠKOLY, HLINSKO, BUDOVATELŮ 1229 pro školní rok
2018/2019, které se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 v
době od 12 do 16 hodin.
Přihlášku je možné si vyzvednout v MŠ Budovatelů.
U zápisu rodiče předloží:
– vyplněnou žádost o přijetí

dítěte k docházce do MŠ, jejíž
nedílnou součástí je i vyjádření dětského lékaře
– rodný list dítěte
– svůj doklad o trvalém bydlišti
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Pohádka: Jak jsme to prohráli
Nebyla televize ani počítače,
lid obecný se těšil z Československého rozhlasu, který
v neděli ve 13 hodin vysílal
pohádku a večer ve 20 hodin
divadelní hru, což bylo ve velké oblibě posluchačů.
Jeden nedělní večer byla
s velkým ohlasem odvysílána
hra Španěla Alesandra Casony
s názvem Stromy umírají ve
stoje, že se musela opakovat.
Na tuto hru dostali chuť
hlinečtí ochotníci, byli organizováni v dramatickém kroužku
národního podniku Plyšan,
který jim opravdu přál a objednal knížky.
ŽÁDOST O POVOLENÍ
První problém nastal, že hra
byla takzvaná „devizovka“.
Muselo se žádat o povolení,
což patron vyřešil. Režie se ujal
pan Císař, výprava pan Sejkora,
nobl obsazení dámy – paní
Otčenášková a Zátavová, slečny
Nováková, Sajfrtová, Tlustá a

Císařová. Pánové – Roučka,
Šmahel, Švarc, Hercinbergr,
Cach, Otradovský.
ZÁHADNÝ AUGUSTÝN
Pilně se zkoušelo a hrálo
v hlinecké sokolovně. Premiéra
dopadla výborně, asi tři reprízy, diváků dost. Přijela i čtyřčlenná porota, předseda Dr.
Petrtýl, ale též záhadný pán,
jednoruký Augustýn, který
vždy ve zdravé ruce třímal aktovku. Kritika výborná až na
postavu pravého Mauricia (rodinný grázlík), který to hrál
moc brutálně, ale postup do
dalšího kola to byl. Tak ochotníci jezdili po soutěžních
představeních, všude plno,
hodnocení též kladné až na
Mauricia, který to hrál vždy
špatně. Je třeba dodat, že se
cestovalo moderním autobusem, který vždy i s náklaďákem zapůjčil n.p. Plyšan.
Doputovalo se úspěšně až do
Chocně, kde byla soutěž po-

labských krajů. Při vítězství
vidina mety ochotníků
v podobě účasti na Jiráskově
Hronovu. Vřelé přivítání místních ochotníků a uvedení do
Kulturního domu ČKD, který
byl po rekonstrukci, technické
zázemí výborné, sál vyprodán,
představení nemělo chybu,
ovace obecenstva, nóbl večeře,
pak hodnocení. Tentokrát se
porota pustila do autora, že nic
neřeší, že je emigrant, že je hra
filantropická a hlinečtí, že ji
hrají moc rampiádně a s chutí
se opět pustili do Mauricia.

vzal též slovo a řekl, že přivede
dva kámoše a oni jistě poznají,
kdo je z těch třech vrah. To
bylo moc i na soudruha Augustýna, který vyskočil a ač už
nikdy nehodnotil, pravil: „Hlinečáci, buďte rádi, že jste se
dostali až do Chocně, jsou lepší
soubory a inscenace, lidi jim
ale nerozumí a proto je nenavštěvují, ale soutěž potřebuje
též peníze, a to jste plnili vy a
zvedl aktovku.“ Hlinečtí
ochotníci zjistili, že už nejsou
ochotníky, ale „kasaštyk“ a sen
o Hronově zmizel.

POZNAJÍ, KDO JE VRAH
Předseda se zeptá: „Chce
k tomu ještě někdo něco dodat?“ Režisér se optal, co je filantropie a rampiádní. Odpověď zněla: dobročinnost, herci
chodí na okraj jeviště a křičí to
do obecenstva. Rejža pravil, že
s tím vším souhlasil, i když
všichni věděli, že je to, co říkali blbost. Místní ochotník si

TO JE OPRAVDU FAKT
Dodatek: Asi za tři neděle se
v tisku a i rozhlase objevila
zpráva, že dramatik Casona byl
při návštěvě SSSR za svoji literární činnost vyznamenán řádem V. I. Lenina. To je fakt a
ne pohádka.
J. Vosmík,
pamětník a člen
ochotnického souboru
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Kvalita z Hlinecka – předávání certifikátů

V sobotu 21. dubna u příležitosti Svatojiřského jarmarku
na Betlémě v Hlinsku byly zástupci Místní akční skupiny
Hlinecko, z.s. slavnostně předány držitelům regionální
značky „Kvalita z Hlinecka“
nové a prodloužené certifikáty.
V kategorii výrobků a produktů získali nově ocenění:
Cukrárna Čistá duše pro svůj
výrobek: Hlinecký šáteček –
mrkvanec
Zemědělská a.s. Vysočina pro
svůj produkt: Konzumní a
sadbové brambory
V kategorii ubytovacích a
stravovacích služeb obdržela
nový certifikát:
Hana Holfeuerová pro stylové
ubytování: Roubenka s červenými okny

Tito tři držitelé se tak zařadili
mezi uživatele, kteří získali
certifikát „Kvalita z Hlinecka“,
v předchozích letech.
Prodlouženy byly o 2 roky
dále certifikáty těchto subjektů:
VÝROBKY:
František Řezníček – Med
a včelí produkty
Josef Fidler – Hlinecké šály, Hlinecká žinylka (žanylka),
Hlinecká plátna
Pekařství Vacek a spol., v.o.s. –
Tradiční Hlinecký chléb z přírodního kvasu
Pivovar Rychtář a.s. – Šest
druhů piva vyráběného
v Hlineckém pivovaru
Řeznictví Vladimír Švanda –
Kolekce masných výrobků

Karel Makovský – Kolekce dřevěných hraček
Iveta Kopajová – Kolekce mléčných výrobků z kozího
mléka
Vojtěch Lauš – Umělecké kovářské výrobky
Petra Horáčková – Kolekce
mléčných výrobků
Dana Tlapáková – Ozdobné
medové perníčky
Včelařství Babákov – Babákovské medy
UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ
SLUŽBY:
MANDALA CZ, s.r.o. – Vegetariánská jídelna Mandala
Betlém Hlinsko, spol. s r.o. –
Penzion Betlém Hlinsko
Karel a Magdalena Švandovi –
Penzion Stanský mlýn
ZÁŽITKY
Věra Luňáčková – Tvořivé
kurzy keramiky a mozaiky
ARTSY FARTSY – Mezinárodní
studentský festival ARTSY –
FARTSY Hlinsko
Pivovar Rychtář a.s. – Exkurze
v provozu pivovaru včetně návštěvy minimuzea pivovarnictví

Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina kterým již bylo nìkteré z dìtí odebráno. Služby Spolupráce s rodinou bývá zpravidla
Hlinecko, z.s., další informace najdete na jsou poskytovány pøevážnì terénní formou, dlouhodobá, v øádu nìkolika mìsícù,
tzn., že sociální pracovnice dojíždí pravidelnì v závislosti na potøebì dìtí a rodièù. Na službu
webových stránkách www.mashlinecko.cz
za rodinou. Podporuje rodièe v péèi o malé dìti, s e m ù ž e o b r á t i t s á m r o d i è n e b o

Díl sedmý: Amalthea z.s. – poskytuje u starších dìtí pomáhá s nastavováním hranic zprostøedkovanì pøes sociálního pracovníka
a pravidel, øeší problémy spojené se školou. na odboru sociálních vìcí. Služby jsou
podporu ohroženým rodinám s dìtmi
Amalthea z.s. je nestátní nezisková organizace
pùsobící v celém Pardubickém kraji. Posláním
služby je pomoc rodièùm, aby s nimi jejich dìti
mohly vyrùstat a byly spokojené. Služby jsou
nabízeny rodinám s dìtmi a tìhotným ženám,
které se ocitají v tìžkých životních situacích.
Organizace nabízí podporu i rodièùm, kteøí
nemají dítì ve své péèi a usilují o jeho návrat.
Nejèastìji mají rodièe problémy s bydlením,
s financemi, øeší partnerské konflikty,
v rodinách se objevují závislosti, nìkteøí
z rodièù sami vyrostli mimo své pùvodní rodiny.
Tìhotné ženy jsou
velmi èasto mladé a
nemají podporu své
rodiny nebo ty,

U nastávajících maminek organizace pomáhá
s vytvoøením podmínek pro pøíchod miminka a
se zvládnutím základní péèe. Pro rodièe
menších dìtí je každým rokem poøádán kurz
„Jak lépe porozumìt svému dítìti“, který se ve
12 setkáních vìnuje nejrùznìjším tématùm
z oblasti péèe a výchovy dìtí. Již nìkolik let
organizace využívá metodu rodinných
konferencí. Jedná se o setkání široké rodiny a
blízkých, na kterém všichni hledají co nejlepší
øešení situace dítìte. Tento pøístup navrací
dùvìru rodinì, podporuje ji v aktivním øešení a
zmenšuje zásahy úøadù. Rodinná konference
se dá využít napø. pøi zmìnì peèující osoby, pøi
nastavování kontaktù s rodièem èi dalšími
pøíbuznými, pøi hledání zajištìní péèe pro dítì,
pokud rodiè peèovat nemùže nebo již péèi
o dítì sám nezvládá. Dále je nabízena i rodinná
mediace pro rodièe, kteøí mají mezi sebou
konflikty spojené s dìtmi – nejednotnost ve
výchovì, rozchod rodièù a s ním spojené
záležitosti.

poskytovány po telefonické domluvì a to pøímo
v domácnostech rodin nebo v prostorách
organizace Amalthea v Chrudimi a Ústí n. O. a
jsou bezplatné.
Organizace má rovnìž povìøení k výkonu
sociálnì právní ochrany dìtí - doprovází
pìstounské rodiny a podílí se na vyhledávání
pìstounù.
Kontakty:
adresa - sídlo organizace:
Mìstský park 274, 537 01 Chrudim IV
telefon: 777 752 826
(každý všední den od 9:00 do 17:00 hodin)
email: rodina@amalthea.cz
webové stránky: www.amalthea.cz
Dle dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
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21.-24. 6. 2018 Artsy Fartsy letos
pošesté: zahraje Mucha!
Klasika Artsy. Ve čtvrtek
spousta dobrého divadla,
v pátek ještě trocha dobrého
divadla navíc. K tomu nově
přijedou lidi z Člověka v tísni,
kteří si s námi budou vykládat.
V sobotu skate, BMX a spousta
dovádění na různých předmětech s kolečky. Večer hudba,
která je částečně hlinecká,
částečně brněnská či pražská a
částečně střižená do Balkánu.
No a v neděli se projdeme na
Ležáky.
CO SE NÁM LÍBÍ
Nevíme, co je umění, ale víme,
co se nám líbí. A podle toho
jsme taky nachystali program,
který si na nic nehraje. Zato
nám na konci června zahraje
spousta dobrých lidí. Čtvrtek
bude jako vždycky divadelně
hlinecký. V MFC začínáme
Švédským stolem, srdceryvným příběhem o tragičnosti
bytí pochutin na rautu, bude i
veršovaná fraška Zamordování
hraběte Schwarbrechta. Potom
se přesouváme Ke Všem svatým, do Knihovny nebo
k Salierimu, prostě naproti Sokolovně, kde zažijete novinku

– retro besídku. Bavit budou
Ráfkovi, Dan Bříza a Honza
Chmelík a k tomu standupy.
To nejlepší ze starých a taky
nové zboží. K tomu lidé a víno
z Moravy a Čech.
SMEKNEME KLOBOUČEK
Pátek bude jako vždycky divadelně mimohlinecký. Chybět
nesmí Víťa Pískala, který zase
přijede přes celou republiku
s obřím spánkovým deficitem,
ale rozdá se na pódiu tak, že
zase smekneme klobouček.
Pak bude následovat skvělá
série pantomimických skečů
od Kozla ve fraku a na to zase
naváže improvizace Kafe a cigárko od Up the Glen. Zapomenout nesmíme na přednášku od lidí z Člověka v tísni,
kteří přijedou až z dalekého
hlavního města. K tomu lidé a
víno z Moravy a Čech.
Sobota bude jako vždycky tak
trochu divočina a večírek.
Hudba, nápoje, bosé nohy a
srdíčko. Začínáme už odpo ve
skateparku exhibicí a soutěží.
BMX, skate, koloběžky, přijď se
vším, co najdeš doma a zajeď
si svůj čas. Pak se přesouváme

Program
ČTVRTEK – 21. 6. Multifunkční centrum Hlinsko
19.00 – Oficiální zahájení
19.30 – Švédský stůl
20.30 – Zamordování hraběte
Schwarbrechta
Hospůdka U Všech svatých
21.30 – Besídka – Zahraje Dan
Bříza, Ráfkovi a Honza Chmelík,
nějaký standup, skeč.
Vstup 50 Kč na jednotlivá
představení, 100 Kč na všechna
PÁTEK – 22. 6. - Multifunkční
centrum Hlinsko - Bezbolestné
divadlo
18.00 – Člověk v tísni
(Přednáška)
19.00 – Performance (Víťa
Pískala)
20.30 – Absurditky (Kozel ve
fraku)
22.00 – Kafe a cigára (Up the
Glen)

na Cihelku, kam vás klidně
hodíme, protože je to štreka.
No a tam bude Mucha! Pravděpodobně velmi rozježená a
na kolečkových bruslích a

Vstup 50 Kč na jednotlivá
představení, 100 Kč na všechna
SOBOTA – 23. 6. - Skatepark
Hlinsko
Exhibice, kola, skejty, plnej gril,
dobrý nápoje. Trick for cash.
Začneme ve dvě.
LP Cihelka Blatno - Hudba,
nápoje, bosé nohy, srdíčko.
17:30 – Jam Jam s Kapičákem
18.30 – Mucha
20.00 – Forte
21.30 – Urband
23.00 – Cirkus Problem
0.30 – DJ Dojezd
Vstup 100 Kč
NEDĚLE – 24. 6. – Ležáky
12.00 – Špacír na Ležáky
15.30 – Shadows of Ležáky
Memories (Česko-Švýcarské
divadelní představení, GT
Hlinsko + Experitheatre Zurich)

udělá velkou parádu. Na to pak
naváže brněnskej šraml od
Urbandu, balkánský disko od
Circus Problem a spousta dalších. Na oběd či na večeři ani
nemusíš domů, protože tě nakrmíme minimálně stejně
dobře, jako babička. Možná
bude i pečený prase.
A neděle bude netradičně
akční. Posbíráme svoje (za ty
tři dny) zhumplovaný těla a
vyšlápneme si na Ležáky. Tam
už na nás bude čekat Vojta
Kyncl, který nám povypráví,
jak to tam tehdy vlastně
všechno bylo. A že umí vyprávět. Na závěr pak bude ještě
jedno představení. Shadow of
Memories, česko-švýcarská divadelní fúze.
Bude to hezké, přátelské a neformální, nikde žádný security
a překážky (kromě skateparku,
který by bez překážek postrádal smysl). Třídenní ležérní životní styl a nikde žádná řepka.
Web: www.artsy-fartsy.cz
Facebook: www.facebook.com/ArtsyFartsyFesti
val
Instagram: www.instagram.com/artsyfartsyfe
stival Za pořadatele Lada Leszkowová
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TKG Hlinsko ve finále Mistrovství ČR
Květen je nejenom krásný jarní měsíc, ale také jeden
z posledních měsíců taneční
sezony. Dne 5. května se ve
velkém sále chrudimského
muzea konalo Mistrovství
České republiky v plesových
choreografiích SUT. Tanečnímu
klubu TKG Hlinsko se podařilo
po celodenním klání tančit
celkem 4x ve finále. Finále
probíhalo ve večerních hodinách a nejprve se do finálového kola probojovaly 3 páry z
TKG Hlinsko, a to ze 32 párů
ČR. Choreografie slovenského
choreografa Mgr. Petra Horáčka “Slavnost plamenů“ získala
titul 2. vicemistr a tedy 3.
místo v mistrovské soutěži a
zároveň 4. místo v Memoriálu
Ing. Bohumila Černého a byla
též vyhodnocena jako čtvrtá
nejzajímavější choreografie a
též jako třetí, co se týká zajímavého kostýmu. Předtančení
polky „Šup sem, šup tam“ získalo titul Mistr ČR pro rok
2018 v kategorii dospělých.

Dne 8. května se 3 páry TKG
Hlinsko zúčastnily Mistrovství
ČR SUT ve figurálním valčíku.
Páry si připravily vlastní choreografii na jimi vybranou
hudbu. 3. místo a titul 2. vicemistra si vytančil Ondřej Potůček a Anna Spilková a 4.
místo Lukáš Voda a Natálie

Kavalírová.
O týden později se taneční
klub zúčastnil Otevřeného Mistrovství SR ve Žiaru nad Hronom. To ovšem nebyla ta pomyslná tečka za taneční sezonou. Tou poslední tečkou budou Zpívající střevíčky, které
se budou konat v Multi-

funkčním centru dne 15. 6.
TKG Hlinsko připravuje svůj
program ve spolupráci
s hudebníky Gymnázia K. V.
Raise Hlinsko. Snad se podaří
potěšit nejenom rodiče účinkujících, ale i veřejnost. Všichni jsou srdečně zváni.
Dr. Jana Malinová
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Asterix a Obelix aneb okresní kolo
závodu vlčat a světlušek
K příležitosti stého výročí založení skautingu v Hlinsku se
místní skautské středisko Skála přihlásilo k pořádání okresního kola Závodku vlčat a
světlušek. První květnovou
sobotu tak do Hlinska zavítalo
necelých 100 nejmladších členů z našeho i okolních skautských středisek – z Proseče,
Chrasti, Luže, Heřmanova
Městce, Dolní Dobrouči a Skutče. Celá akce se nesla v duchu
Asterixe a Obelixe, kdy již týden před samotnými závody,
přišel dětem dopis do kluboven, ve kterém se psalo, že
stávající galská vesnice již nedokáže odolávat útokům Caesarových vojsk a je potřeba
sehnat pomocníky pro stavbu
nové. A speciálně pro Obelixe
připravit velkou slavnostní
hostinu.
Polovina z 18ti hlídek po
slavnostním zahájení vyrazila s
Asterixem na závodní okruh v
okolí Skalky. Pro čtyř až osmi
členné hlídky byla připravena
stanoviště jako poznávání dopravních značek a následné
řešení dopravních situací, poznávání zvířat, stromů a rostlin z přírodních materiálů a
vycpanin, zatloukání hřebíků
nebo zabalení krabičky do balícího papíru. Na jednom stanovišti děti měly za úkol do-

hromady připravit šopský salát
včetně výběru, omytí a zpracování surovin a po ukončení
samozřejmě i umytí nádobí a
pomůcek. Důležité znalosti a
praktické dovednosti děti využily na stanovišti se zdravovědou, při vyhledávání spojů z
odjezdových tabulí vlaků nebo
při řešení velké křížovky. Nemohla chybět ani náročná
opičí dráha, která prověřila
nejen fyzickou zdatnost, ale i
hbitost a pečlivost účastníků.
Všechny výkony hodnotili vedoucí nejen místní, ale i z
okolních středisek. Hlídka pak
dostala do své průvodky za-

sloužený počet bodů a hlavně
na každém stanovišti část
svého originálního domečku,
který měl pomoct k vybudování nové vesničky.
Druhá polovina hlídek byla
mezi tím s Obelixem na louce
a ve velké společné hře sbírala
přesné množství ingrediencí k
jednotlivým receptům. Odpoledne se obě poloviny prohodily a kolem 16. hodiny se
vracely poslední hlídky k Orlovně, kde bylo hlavní zázemí
akce. Před vyhlášením výsledků měla každá hlídka pár minutek na představení své družiny, celoroční činnosti či
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svých rituálů.
Ač bylo hlavním a úspěšným
cílem společné vybudování
galské vesnice a příprava velké
hostiny, proběhlo i vyhlášení
hlídek s nejvyšším počtem
získaných bodů. V dívčí kategorii vyhrály světlušky z Heřmanova Městce a druhé i třetí
místo obsadily obě hlinecké
družiny Sluníčka. V kategorii
vlčat se na třetím místě podle
počtu bodů umístila vlčata z
Proseče, druhá byla vlčata z
Dolní Dobrouči a putovní totem získali kluci z družiny
Panterů z Heřmanova Městce.
Umístěné hlídky získaly do
svých družin deskové či karetní hry a navíc první dvě družiny v každé kategorii postoupily do krajského kola, které
bude začátkem června pořádat
skautské středisko ve Svitavách.
Společně se závody jsme se
během příprav rozhodli uspořádat i regionální setkání vlčat
a světlušek, které následovalo
po ukončení závodů. Na toto
setkání zůstaly oddíly z Heřmanova Městce, Luže a několik
členů hlineckého střediska. I
setkáním nás provázela dvojice
Asterix a Obelix, ale tentokrát
jsme se přesunuli do prostředí
Olympijských her. Děti byly do
disciplín rozděleny podle národů a namíchány ze všech
třech středisek. Tentokrát
zdolávaly zábavné a zážitkové
disciplíny jako běh na lyžích,
jízda ve vozatajském voze,
střelba pěnovými náboji, přebrodily řeku ve člunu či přecházely lanovou dráhu s překážkami.
Večer následoval společný
program pro děti ve velkém
sále Orlovny a vedoucí měli
možnost využít menší místnost k výměně zkušeností a
diskusí nad tématy jako práce
s dětmi vyžadující zvýšenou
pozornost, využívání moderních technologií v našem
hnutí a další. Závěrem bych
chtěl velmi poděkovat všem
činovníkům hlineckého střediska za výbornou práci při
organizaci a zajištění průběhu
obou akcí.
Miroslav Křesťan, středisko
Skála Hlinsko
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Divadelní abonentky – podzim 2018
Vážení předplatitelé,
podzimní sezona bude pokračovat ve stejném systému
prodeje předplatného jako ta
jarní. Současní držitelé abonentek budou mít předkupní
právo na stejná místa, která
měli v jarní sezoně. Rezervace
a výměna současných míst
proběhne přímo v Multifunkčním centru v prvním
patře u Lenky Linhartové (608
276 517) dne 12. června (úterý) od 14 do 18 hodin nebo v
krajním případě 13. června
od 16 hodin do 18.30 hodin
před divadelním představením
Jak je důležité býti (s) Filipem.
V pondělí 18. června uvolníme do prodeje neobnovené
rezervace všem novým zájemcům. Prodej potrvá do 15. července. Abonentky budou v
tomto termínu k vyzvednutí
pouze v Turistickém informačním centru na Betlémě.
Od pondělí 16. července se
začnou prodávat vstupenky na
jednotlivá představení.
Rekapitulace systému prodeje abonentek na podzim
2018
1. fáze – od 12. 6. do 13. 6.
(abonentky pro stávající držitele) – v tomto období si stávající držitelé abonentek mohou uplatnit své předkupní
právo na svá místa v sále. Prodej v Multifunkčním centru
Hlinsko.
2. fáze – od 18. 6. do 15. 7.
(abonentky pro nové zájemce)
– možnost zakoupení abonentek novým zájemcům. Neprodaná místa z první fáze budou
uvolněna do prodeje. Možnost
rezervace míst na rezervačním
systému www.mfc-hlinsko.cz a
poté možnost vyzvednutí abonentek pouze v Turistickém
informačním centru.
3. fáze – od 16. 7. – spuštěn
volný prodej vstupenek na
jednotlivá představení.
Vstupenky bude možné zakoupit na pokladnách Turistického informačního centra
nebo Multifunkčního centra v
Hlinsku.
Abonentka je přenosná –
vaše sedadlo tedy nepropadne,
ale můžete za sebe poslat svého známého. Cena jedné abonenky bude ve výši 1 200 Kč
do přízemí a 1 000 Kč na balkón. Abonentka platí na čtyři

představení Z postele do postele, Kdo je tady ředitel?,
Vinnetou, Frida Kahlo a páté
představení Rukojmí bez rizika
si můžete zakoupit jako bonus
za zvýhodněnou cenu 300 Kč.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
V PODZIMNÍM DIVADELNÍM
ABONMÁ?
Pátek 21. září 2018 od 19 hodin
Z POSTELE DO POSTELE
Zmatky sobotní noci v brilantní situační komedii o
čtyřech partnerských párech
ve třech ložnicích.
Východočeské divadlo Pardubice

nohého koně anglické situační
komedie.
Délka představení: 2 hodiny 30
minut (s přestávkou), vstupné:
300 Kč.
Na závěr:
Účastníci naší „postelové frašky“ mají co dělat, aby v závěru
těžké sobotní noci obhájili
svou postel k účelu prvotnímu.
Čtvrtek 18. října 2018 od 19
hodin
KDO JE TADY ŘEDITEL?
Komedie o řediteli, kterého
nikdy nikdo neviděl. Již přes
300 repríz.
Švandovo divadlo – Praha
Autor: Lars von Trier (Dánsko),
režie: Daniel Hrbek

Autor: Alan Ayckbourn, režie:
Zdeněk Dušek
Osoby a obsazení:
Ernest – Martin Mejzlík, Sofie
– Ludmila Mecerodová, Nick –
Milan Němec, Jane – Petra Janečková, Malcolm – Jan Musil,
Kate – Martina Sikorová, Trevor – Petr Borovec, Zuzi – Veronika Malá
Na scéně se střídají i potkávají
čtyři partnerské páry ve třech
bytech, potažmo ložnicích.
Starší manželé Ernest a Sofie
se chystají na oslavu výročí
svatby, Malcolm a Kate pořádají kolaudaci nového bytu a
očekávají hosty, mezi kterými
mají být mimo jiné Jane s
Nickem a Zuzi s Trevorem.
Jenže Nick musí zůstat v posteli s těžce pošramocenými
zády, Zuzi a Trevor jdou každý
zvlášť, protože právě prožívají
manželskou krizi. Trevor je
synem Ernesta a Sofie a před
časem byl zamilován do Jane.
Všichni zúčastnění touží strávit hezký večer. Jejich představy o něm a způsoby k jejich
dosažení se však liší natolik, že
by postupně navršené a stále
se zahalující situace nevyhnutelně spěly ke katastrofě, kdyby jimi autor neosedlal lehko-

Hrají:
Michal Dlouhý, Kamil Halbich,
Tomáš Červinek / Tomáš Pavelka, Robert Jašków, Petra
Jungmanová, Martina Krátká,
Luboš Veselý, Alexej Pyško /
Dušan Sitek, David Punčochář,
Kristýna Frejová, Šárka Urbanovská / Blanka Popková
Skvělá dánská komedie od autora, který patří k nejvýraznějším filmovým tvůrcům
dneška.
Ravn je ředitelem a zároveň
majitelem firmy, to ovšem
před svými kolegy skrývá a
vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance.
Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého
nikdo nikdy neviděl. Až nyní,
když chce firmu prodat, je
nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a
všemi podceňovaný herec!
Svérázná komedie Kdo je tady
ředitel? vás rozhodně nebude
nudit.
Délka představení: 2 hodiny 40
minut (včetně přestávky),
vstupné: 450 Kč.

Na závěr:
Když chcete být oblíbeným
ředitelem firmy, stačí najmout
herce, aby odvedli špinavou
práci za vás. Jenom nesmí pochopit, v jaké hře to hraje...
Pátek 2. listopadu 2018 od 19
hodin
VINNETOU
Hravá komedie o nesmrtelném
náčelníkovi Apačů. Snad každý
zná to jméno – Vinnetou!
Divadlo A. Dvořáka – Příbram
Autor: Vojtěch Štěpánek, režie:
Kateřina Baranowska

Osoby a obsazení:
Vinnetou, rudý gentleman –
Petr Florián
Šaman, ztělesnění apačské
moudrosti – Vladimír Senič
Olda, správňák – Jiří Vojta, Otto, padouch – Filip Müller, Ribana, kvítek prérie – Eliška
Dohnalová
Zvířátka – Robert Tyleček,
Lukáš Typlt a vypravěč: Pavel
Rímský
Pojďte s námi zavzpomínat na
hrdinu, který se stal nesmrtelným. Inscenace se volně inspirovala knihami Karla Maye
a filmy podle nich natočenými,
ale přináší příběh zcela nový.
Svou dobrotu a statečnost
musí Vinnetou tentokrát prokázat tváří v tvář nově příchozímu padouchovi jménem Otto, který má s územím Apačů
své zcela soukromé a nekalé
plány... Na pomoc Vinnetouovi
přichází sice také moudrý šaman, ale i Otto má na své
straně silné pomocníky... Hudební komedií uchopenou s
divadelností a hravostí je určeno pro celou rodinu, dětem
od 10 let.
Délka představení: 1 hodiny 15
minut (bez přestávky), vstupné: 300 Kč.
Na závěr:
Tak vylezte ze svých teepee a
pojďte se přivítat s rudým
bratrem. Vrátíme vás do vašeho dětství.
Pokračování na str. 9
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Středa 12. prosince 2018 od
19 hodin
FRIDA KAHLO – KABARET ŽIVOTA
Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. To vše
s nadhledem a humorem.
Agentura FDA – Praha
Autor: Jakub Maceček, režie:
Jakub Maceček
Osoby a obsazení: Světlana
Nálepková, Martin Sochor, Petr
Pěknic, Blue Angel Memory
Band Jiřího Toufara

Frida Kahlo během svého života prošla mnoha těžkými
zkouškami, ale nikdy neztratila

chuť' žít dál. Její milostné eskapády s mnoha slavnými
muži i ženami své doby nemohly zůstat bez odezvy veřejnosti. Společně s Fridou
projdeme nejen jejím životem,
ale také dějinným obdobím,
které utvářelo dnešní svět.

Na závěr:
Díky slavnému „oskarovému“
filmu se Frida dostala i do povědomí širší veřejnosti.

DIVADLO MIMO ABONMÁ
Neděle 7. října 2018 od 17
hodin
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Francouzská komedie s kriminální příchutí. Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha.
Agentura Harlekýn – Praha
Autor: Alain Reynaud Fourton,

tem pan spisovatel knížku
Bráchova bota, která se vydává
v rámci tohoto projektu speciálně pro letošní prvňáčky
(knihu nelze koupit další 3
roky v žádném knihkupectví).
Žáčci odcházeli z knihovny s
úsměvem na tváři, někteří s
podepsaným památníkem a
ostatní s namalovaným symbolem hippies na čele, nebo
zaslouženou jedničkou s hvězdičkou.
Fotografie z akce najdete ve
fotogalerii na www.knihovna.hlinsko.cz
S. Procházková, Městská
knihovna Hlinsko – dětské oddělení

Pozvánka na akci Sluníčka
Sluníčko Hlinsko, ve spolupráci
se Střediskem volného času
Pohoda a Pohoda Cool vás srdečně zve na závěrečný profilový pořad roku 2018 „SLUNÍČKO stokrát jinak ...“ v pátek
8. června od 17.30 h v Multifunkčním centru Hlinsko.

režie: Jan Novák
Osoby a obsazení:
Marc Besson – spisovatel románů pro ženy – Václav Vydra
Luc – jeho přítel, milovník
dívčích srdcí – Jan Šťastný /
Svatopluk Skopal

Délka představení: 1 hodina 55
minut (včetně přestávky),
vstupné: 300 Kč.

Autorské čtení Marka
Šolmese Srazila v knihovně
Ve čtvrtek 10.5. jsme opět rádi
přivítali na dětském oddělení
milého autora dětských knih,
básníka, hudebníka a hipíka
pana Marka Šolmese Srazila. Autorské čtení z jeho knihy
Pohádky do postýlky o Frňkovi, proměnilo rázem knihovnu
v show plnou povídání, kreslení, smíchu, zpěvu i tance.
Během dopoledne se zde vystřídali letošní prvňáčci 1.A a
1.B ZŠ Resslova a ZŠ Trhová
Kamenice. Pořad byl pořádán v
rámci projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka, kdy s
prvňáčky spolupracujeme během školního roku. Na závěr
svého vystoupení předal dě-
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Vstupné dobrovolné.
Čeká vás nejen velká taneční
show, premiéra nových vystoupení, ale i další překvapení...
Těší se na vás
Míša a Sluníčka

Madame Mabouin – o všem
informovaná domovnice – Jana Boušková / Jana Malá
Jojo – šéf lupičské bandy –
Martin Zahálka / Martin Davídek
Suzy – ozdoba zlodějského tria
– Lenka Zahradnická / Barbora
Šťastná
Marc je ženami obdivovaný
spisovatel románů červené

knihovny, ale delší dobu již
nemá o čem psát. Usoudí, že se
nachází v bezvýchodné životní
situaci, a tak se rozhodne
spáchat sebevraždu. Překvapí
ho však letitý přítel Luc, který
se už také kdysi pokusil zabít,
když ho opustila žena, a teď
chce učinit totéž, protože se k
němu vrátila. Sebevražedné
plány jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s
pytlem plným peněz. Vtrhnou
do bytu, sebevrahy si vezmou
za rukojmí a vyhrožují, že je
zabijí. Přestože je to právě to,
co si Marc s Lucem nejvíce
přejí, při pohledu na plný pytel
bankovek dostávají znovu chuť
do života.
Délka představení: 2 hodiny
(včetně přestávky), vstupné:
350 Kč.
Na závěr:
Komedie slavného francouzského autora je skutečnou lahůdkou z jeho divácky oblíbených inscenací. MKK Hlinečan

Letní příměstský tábor 2018
Prázdniny se blíží a s nimi i
zábavně a užitečně prožitý
volný čas. Centrum Jana XXIII.
nabízí příměstský tábor pro
děti buď samostatně, nebo je
možné ho strávit s celodenním
doprovodem prarodiče, rodiče,
sourozence. Každé ráno vždy
příchod k Centru Jana XXIII.
v 8 hodin. Tábor bude zahájen
v neděli 5. srpna a skončí
v pátek 10. srpna. Věková hranice účastníků není omezena.
Tábor má název „Zapomenutý
ostrov“.
Vydejte se s námi prozkoumat ostrov, který se povedlo
najít na zapadlé mapě mezi
spoustou dalších spisů
v královské knihovně. Nyní ji
vrchní knihovník nalezl a královna Filomena II. vyhlásila

novou výpravu za tajemstvím
tohoto ostrova. Pojďte nám
pomoci a společně s námi
prožít dobrodružství, trochu
jiné než jen u obrazovek mobilů a počítačů. Příměstský tábor zajišťuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu
včetně tekutin.
V ceně je i pojištění a
všechny případné další náklady související s táborovou
hrou. Výprava vyrazí od Centra
Jana XXIII., kde ji mohou rodinní příslušníci vyprovodit ve
14 hodin odpoledne. Cena celého tábora je 1 200 Kč / dítě,
osobu. Vedoucím tábora je
Fanda Hronek. Bližší informace
a přihlášky jsou na webových
stránkách tábora http://taborhlinsko.717.cz/

TIC informuje
Turistické informační centrum
opět prodlužuje na letní sezonu svojí otvírací dobu.
Od 2. června Po – Pá 8 – 17 h,
So 9 – 16 h,
Ne 9 – 15 h.
Tato otvírací doba platí do 16.
září 2018.
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Ridendo ovládlo MČR
v plesových choreografiích
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Vzpomínky
Dne 9. června 2018 by oslavil třicáté
narozeniny náš syn
Lukáš PEŠEK z Hlinska.
Stále vzpomíná rodina.
Vy, komu byl blízký, vzpomeňte s námi.

Sobota 5. května znamenala
pro tanečníky plesových choreografií vyvrcholení letošní
sezony. V chrudimském muzeu
se konal již 25. ročník Mistrovství České republiky
v plesových choreografiích,
choreografiích polky a párové
polky. Organizátorem celé akce
je pod hlavičkou Svazu učitelů
tance (SUT) TŠ Bohémia
Chrast rodiny Černých.
TS Ridendo na této akci
úspěšně reprezentuje Hlinsko
už řadu let. Jen za předchozí 3
roky, kdy byl (a stále je)
„dvorním choreografem“ hlavního souboru Petr Janáček,
získalo dvakrát titul Mistra ČR
a jednou Vicemistra ČR. I letos
jsme se této soutěže zúčastnili
a postoupili jsme z 1. místa
v regionálním kole.
Na loňském profilovém pořadu TS Ridendo se Petr Janáček veřejně zavázal, že udělá
maximum pro to, aby se titul
do Hlinska vrátil. Své slovo
dodržel a celý tým tanečníků
od začátku sezony tvrdě pracoval na tom, abychom společného cíle dosáhli.
A bývá to i náročné… Ale
Ridendo tančí s radostí a pro
radost, a tak se tanečníci o víkendech sjíždí do Hlinska
z Brna, Hradce Králové, Pardubic, Prahy nebo Jihlavy. Jsou
mezi námi studenti i pracující,
svobodní i rodičové.
Během odpoledne probíhala
základní vyřazovací kola a semifinále. Od 19 hod. začínal
galavečer, kdy probíhala už
kola finálová.
V Chrudimi se nám tančí
vždy velmi dobře a s vděčností
přijímáme obrovskou podporu

od diváků. Finálové vystoupení
jsme proto věnovali právě jim
a všem našim fanouškům, ať
už v Chrudimi s námi byli, nebo nám drželi pěsti na dálku.
Poslední soutěží večera byl
Memoriál Bohumila Černého
krátce před desátou. Tuto
soutěž vždy vyhrával soubor
z Bratislavy a ostatní týmy si
rozdělovaly příčky nižší. Atmosféra v sále ještě vygradovala a tančit pro lidi bylo pro
nás tou nejlepší odměnou.
Jako první se předávaly ceny
za nejzajímavější kostým, který udělují fotografové a kameramani. Těm se nejvíce líbily
kostýmy TS Ridendo Hlinsko.
Naše velké díky tak patří švadleně Editě Boháčové za její
skvělou práci.
Vedoucí souborů během odpoledního bloku dávali hlasy
za nejzajímavější choreografii.
Nejvíce hlasů získalo vystoupení s názvem Piano virtuoso
v podání TS Ridendo Hlinsko!
Cenu si převzal choreograf Petr
Janáček a zcela zaslouženě!
Další ceny už se udílely na
základě hlasování odborné
poroty. TS Ridendo získalo
ocenění za nejlepší latinskoamerickou choreografii. Navíc
celé mistrovství vyhrálo a jsme
tak opět Mistři ČR! Druhé
místo získala Danza Brno a
třetí skončilo TKG Hlinsko.
Cena za vítězství Memoriálu
Bohumila Černého zůstává pro
letošní rok v České republice,
kolegové ze Slovenska obsadili
druhé místo. 5 ze 7 porotců
vidělo jako vítěze TS Ridendo
Hlinsko a choreografii Petra
Janáčka Piano virtuoso!
Za 25 letou historii mistrov-

Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě
měl rád, ten nezapomene.
Dne 25. června 2018 tomu bude deset let, co
nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička, prababička,
paní Anna ZAVŘELOVÁ.
Vzpomíná rodina

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše
vzpomínky.
Jsou to již dva roky, kdy nás dne 23. 6. 2016
navždy opusti-la naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička
paní Marie VOHRADNÍKOVÁ z Hlinska.
S láskou vzpomíná manžel Ladislav
a dcery s rodinami.

Poděkování
Chceme poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit
s naším tatínkem,
panem Josefem KOŘÍNKEM,
za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina Kořínkova

ství se nestalo, aby jedna choreografie vyhrála všechny ceny.
Letošní rok tuto historii přepsalo Taneční studio Ridendo
– vítězové Memoriálu, Mistři
ČR, držitelé titulů Nejlepší latinská choreografie, Nejzajímavější choreografie a Nejzajímavější kostým. Moc děkujeme a velmi si toho vážíme!
Děkujeme všem, kteří nám
tleskali, vyjadřovali přízeň.
Děkujeme porotě a pořadatelům za skvělou soutěž. Děku-

jeme všem tanečníkům
z ostatních souborů za přátelskou konkurenci, která nás
posouvá dál. Děkujeme Petrovi
za jeho nápady, cit pro výběr
hudby a čas, který nám věnuje.
Děkujeme našim nejbližším a
rodinám, že jsou nám podporou a že i díky nim můžeme
tančit pro radost a radost dál
předávat. Děkujeme!
Za TS Ridendo Hlinsko
Iveta Vondrová

červen | 2018

Hlinecké noviny | 11

Projekt Vzdělávání praxí

Magda Malá
a Bohuš Matuš

Projekt Vzdělávání
praxí propojuje zájemce, kteří chtějí
získat nové znalosti
a zkušenosti v reálném pracovním prostředí, s firmami,
které si chtějí prostřednictvím
nabízených praxí nezávazně a
s finanční podporou otestovat
a zaškolit potencionální zaměstnance.
Poskytovatelem praxí se
mohou stát právnické osoby
nebo OSVČ. Účastníky projektu
mohou být lidé starší 15 let,
kteří jsou uchazeči o zaměstnání, absolventi, rodiče na
mateřské/rodičovské dovolené,
nízkokvalifikovaní, lidé ve věku nad 50 let nebo osoby
zdravotně znevýhodněné.
Účastníci si vybírají
z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe
je pak v délce 1-6 měsíců dle
vybrané pozice. Vybírat je
možné z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice
v administrativní, ekonomické

nebo strojírenské oblasti, ale
také pozice v zemědělství,
cestovním ruchu, stavebnictví,
ICT a mnoha dalších. Po celou
dobu praxe účastníka provází
zkušený zaměstnanec firmy,
tzv. mentor.
Účast v projektu přináší jak
účastníkům, tak i firmám řadu
výhod. Pro účastníky je to
zejména možnost prohloubení
znalostí, získání praktických
zkušeností a v neposlední řadě
případné získání pracovní nabídky. Firmy si díky projektu
vyzkouší a vyškolí potencionální zaměstnance v praxi,
ověří si mentorské schopnosti
svých zaměstnanců a získají
finanční kompenzaci vynaložených nákladů.
Pavla Merková,
tel.: 770 102 817,
email: pavla.merkova@fdv.cz,
www.vzdelavanipraxi.cz.

Čtvrtek 11. října 2018 od 19
hodin
Cesta muzikálem – Magda
Malá a Bohuš Matuš
Jedinečné spojení dvou velkých hlasů za doprovodu kapely Charlie Band slibuje nezapomenutelný kulturní zážitek. Na koncertě zazní melodie
ze známých českých a světových muzikálů (Dracula, Les
Misérables – Bídníci, Fantom
opery, Ples upírů ad.), ale i populární písně a známé duety.
Magda Malá je vynikající
zpěvačka, představitelka klíčových rolí v muzikálech Les
Misérables – Bídníci, Dracula,
Miss Saigon a dalších.
(www.magdamala.cz)
Bohuš Matuš je zpěvák s
výjimečným hlasem, který je
známý z mnoha muzikálů,
např. Dracula, Fantom opery,
Ples upírů a dalších.
(www.bohusmatus.com)
Vstupné je již v prodeji za
300 Kč.

Markéta Adámková
– výstava obrazů
Pochází z Hlinska, je absolventkou diplomovaného studia
na Vyšší odborné škole pedagogické.
Tématikou její malby je příroda a lidová architektura,
stará obydlí, roubené chaloupky, žebřiňáky, západy
slunce, rybníky, cesty. Je to
reminiscence na její krásné
mládí u babičky ve Vojtěchově
a blízkém venkově.
Galerie MFC Hlinsko 21.5. –
4.7., pořádá MKK Hlinečan,
otevřeno PO – ČT 8.00 – 16.30
a při kulturních akcích dle
programu MFC.
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Kino

Pondělí (liché) od 9 do 10.30 h – cvičíme a tančíme: program
pro děti 2-4 roky
Úterý od 9 do 11 h – herna, tvořivé dílničky
od 9.30 do 10.30 h – FITMAMI – cvičení s kočárky – probíhá
venku!
od 14.30 do 15.15 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 3-6 m
od 15.15 do 16 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 6-9 m
od 16 do 17 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 9-12 m
Středa (lichá) od 13 do 14.30 h – SMS – středeční miminkovská
setkání
od 15.30 do 16.30 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek od 9 do 11 h – volná herna
Pátek od 9.30 do 10.30 h – FITMAMI – cvičení pro maminky
s dětmi
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM
7. 6. – rozloučení se sezónou – Dětský den na zahradě Hlinečánku
V případě ošklivého počasí bude otevřeno častěji, sledujte web
nebo facebook.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.
Rezervace a info FITMAMI 734 642 385, jondrova@fitmami.cz.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11

Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12,
13 – 15.30
zavřeno
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
zavřeno

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA OD 30. 6. DO 2. 9.
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12
So zavřeno

červen | 2018

Oddělení pro děti
9 – 12, 13 – 16
9 – 12, 13 – 15
zavřeno
9 – 12, 13 – 15
9 – 12
zavřeno

6. středa
19.00
DÁMSKÝ KLUB
Komedie USA s čes. titulky, 103 minut, 12-N, vstupné 110 Kč.
19. úterý
13.30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ (Bio Senior)
Komedie ČR, 92 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
20. středa
19.00
TAXI 5
Akční komedie Francie s čes. titulky, 103 minut, 12-N, vstupné
100 Kč.
26. úterý
19.00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
Dobrodružný film USA, dabing, 130 minut, 12-N, vstupné 150 Kč.
27. středa
19.00
BACKSTAGE
Hudební a taneční film ČR/Slovensko, 90 min., P, vstupné 120 Kč.
28. čtvrtek
17.00
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaný rodinný film USA, 90 minut, P, vstupné 120 Kč.
29. pátek
17.00
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA
Dobrodružný rodinný film Německo, 110 minut, P, vstupné 120
Kč.
30. sobota
17.00
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Animovaný rodinný film ČR, 75 minut, P, vstupné 120 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém
731 697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
LETNÍ KINO –PARKOVIŠTĚ U MFC – ČERVENEC
3. úterý
21.15
ČR pohádka
10. úterý
21.15
USA dobrodružný film

ČERTOVINY
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI

Městské muzeum a galerie
Galerie
23. června – 9. září
59. VÝTVARNÉ HLINECKO
ALOIS BUBÁK
Vernisáž 22. 6. v 17 hodin.
Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem představí
jednoho z předních žáků Haushoferovy krajinářské školy pražské
Akademie Aloise Bubáka.
od 23. června
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Nová stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h

So 30. 6. 8 – 11
Muzeum
Tel. 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Tel. 469 311 197

Hasiči Stan
Sobota 23. června od 11 h
OSLAVY 90 LET HASIČSKÉHO SBORU VE STANU
Bohatý doprovodný program. Průvod sborů Vítanovem
a Stanem, soutěž
v požárním útoku, atd.
Srdečně zveme všechny
hasiče a i veřejnost.

Areál Betléma
Pátek 29. června od 8 do 16 h
SELSKÝ TRH
Prodej sadby, rostlin, ovocných stromků, ovoce, zeleniny, regionálních potravin, zahradnického náčiní, atd.
Selský trh je spojen
s programem pro děti.

9. června – 2. září
OD VÝSTŘELU K REPUBLICE
Výstava se zaměří na válečná léta a jejich dopad na život
v Hlinsku.
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie
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Multifunkční centrum
Pátek 8. června od 17.30 h
SLUNÍČKO – PROFILOVÝ POŘAD
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou
veřejnost.
Úterý 12. června od 14 do 18 h
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům – podzimní sezona 2018
Multifunkční centrum – kancelář v prvním patře.
Výměna bude možná i 13. června od 16 do 18.30 hodin před
posledním divadelním představením jarní sezony 2018.
Středa 13. června od 19 h
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM
Divadelní společnost Indigo Company – Praha
Studie žen, mužů, vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a
s úsměvem podléháme.
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu
2018. Volné vstupenky v prodeji za 300 Kč.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 9. června od 9 do 16 h
DEVATERO ŘEMESEL
Program věnovaný všestrannému využití dřeva v prostředí
venkova. Ukázky práce koláře, tesaře, sekerníka a dalších, prodej
výrobků ze dřeva.
Kulturní program: Dechová muzika Radovanka z Jiřic.
do 31. října
MYŠLENKA ZROZENÁ PŘED PŮLSTOLETÍM
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná osobnosti zakladatele muzea v přírodě na Veselém Kopci Luďku Štěpánovi.
do 31. října
JSME TU PRO VÁS
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí práce
v muzeu v přírodě.

Pátek 15. června od 18 h
ROZTANČENÉ STŘEVÍČKY
22. profilový pořad tanečního klubu TKG Hlinsko.

Otevírací doba:
Úterý až neděle od 9 do 17 h.

Pondělí 18. června od 14 h
PRODEJ ABONMÁ PRO PODZIMNÍ SEZONU 2018
Internetový prodej pro nové zájemce o podzimní abonentní
cyklus 2018. Více informací na www.mfc-hlinsko.cz

****

21. – 25. června
ARTSY FARTSY FESTIVAL
Mezinárodní festival studentského umění, který do Hlinska
přináší spoustu zábavy, exotické kultury a mladého ducha.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém
731 697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Ležáky
Neděle 24. 6. v 15.30 h
STÍNY VZPOMÍNEK Z LEŽÁKŮ
Experimentální dokumentární divadelní projekt bude přímo
na místě tragédie v den výročí vyprávět příběh dvou sester (Jarmily a Marie), které přežily masakr na Ležákách.
Dá se vůbec s takovými vzpomínkami žít? Vnímají dnešní lidé
celou pietu tohoto místa? Lze vůbec takto strašlivé vzpomínky
uspořádat a předat dál? Je možné aplikovat racionální historický
náhled bez emocionálního podkresu?
Pohybové divadlo přiblíží divákům vybrané okamžiky, které se
na místě 24. června 1942 odehrály.
Mezinárodní česko-švýcarský projekt v režii pana Vijayana
představí Experitheatre Zurich a GT Hlinsko.

Kladno
Sobota 23. června od 14 h
POHÁDKOVÁ CESTA
Další soutěže, dětská diskotéka a malování na obličej.
– hřiště -

Areál pivovaru
Sobota 9. června od 13 h
RYCHTÁŘ FEST
Tomáš Klus, Rybičky 48,
Wohnout, Ivan Mládek
a další.

Azylový dům Hamry
Sobota 23. června od 10 do 15 h
DEN PRO DĚTI A RODINU
Těšit se můžete na den plný soutěží, opékání párků a další.

BETLÉM HLINSKO
23. června až 18. listopadu
MAGICKÉ OSMIČKY 1848 – 1918 – 1948 – 1968
Výstava s podtitulem Od zrušení roboty, vzniku státu, znárodnění až k normalizaci je věnovaná proměnám života na venkově
v důsledku společenských změn. Naše výstava se zaměřuje především na změny postavení a povinností ženy. Výstavu naleznete v Pickově domě čp. 178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty,
výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 8,30 do 16 h, polední přestávka od 12 do 12,30 h.
SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415
– správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

Gymnázium
4. – 8. června
27. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
Otevřeno 9 – 12 h, 14 – 17 h.
Na výstavu srdečně zvou
studenti Gymnázia K. V. Raise.

Rychmburk
Sobota 30. června od 13 h
RYCHMBURSKÉ HRADNÍ
SLAVNOSTI
Historická skupina Grál,
dobový kolotoč se střílnou,
malování na obličej, tvořivá
dílna pro děti, pohádka „Strach
má velké oči“ v podání divadelního spolku Heyduk.
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Soukromá inzerce
Pronajmu byt 2+1 v Hlinsku. Volný od 1. 7. Nájem 6.000 Kč.
Tel.: 773 158 828.
Prodám městské kolo v dobrém stavu. Cena 499 Kč.
Tel.: 723 542 108.
Sháním pronájem bytu 2+1, pro mladý pár, cena dohodou, vybavenost bytu výhodou. Volejte na tel: 725 652 976.
Prodám nové nepoužité kolečkové brusle vel. 44 – cena 1.100
Kč.; nové originální příčníky Škoda na Oktávii II. – 2.500 Kč.
Tel.: 776 019 465.
Sháním garáž k pronájmu v Hlinsku. Tel.: 737 329 632.
Prodám 1 ks pneu Michelin +disk 175x70 R13 a 4 poklice chromované lesklé R13. Tel.: 604 271 922.

červen | 2018

červen | 2018

Rallye Hořovice 2018

Kam za sportem
Fotbal
So 9. 6. Hl. – M.Třebová
Ne 10. 6. Hl. – Letohrad
Ne 17. 6. Hl. – Dobříkov
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9.30, 11.15 st. a ml. žáci
10.30
dorost
17.00
A muži

Házená – 2. liga žen
Ne 17. 6. HK Hlinsko – Sportklub Náchod 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St 6.15 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45 15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.
PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU A SQUASHE OD 30. 6 DO 2. 9.
Po – Pá 9.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Čtvrtek 5. 7. 10.00 – 19.00
Pátek 6. 7. 10.00 – 19.00
Od 9. 7. do 22. 7. bude plavecký bazén z důvodu údržby uzavřen.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 20
h (info na tel. 725 652 885 – paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19.30 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou Dušánkovou 15 – 17.30 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 13.30 –
16.45 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; Páteční tvoření s Vojtou Brabencem 15 – 17 h (1x za 14 dní) – netradiční techniky tvoření z
papíru
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
Aktivity mimo harmonogram:
Pátek 8. června od 18 h – „Svět indických dětí“ – beseda
Sobota 16. června od 9 do 13 h – seminář – Automatická kresba
Sobota 16. června od 14 do 18 h – seminář – Co o vás prozrazuje vaše jméno
Pátek 22. června od 18 h – cestopisná přednáška o poutním
putování Svatou zemí
Sobota 23. června od 10 do 12 h – výtvarné tvoření s Petrou a
Veronikou – malování kamínků
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Premiérovým podnikem Českomoravského poháru rallye
(ČMPR) byla 27.-28.4. Rallye
Hořovice. Dvoudenní soutěž a
10 rychlostních zkoušek (RZ) o
celkové délce 81 km z 347 km
soutěže rozhodovalo o pořadí
80-ti posádek v cíli.
Jedná se o náročnou soutěž
s rychlou a technickou tratí na
úzkých a kluzkých asfaltkách.
Dvě páteční RZ ve stoupání
lesem určily pořadí startu posádek do sobotní etapy. Pro
Miloslava Zavřela a Martina
Vtípila na voze Škoda 130GL
byly Hořovice premiérou, a tak
se po zimní přestávce nejenom
dostávali do závodního tempa,
ale také hledali ideální rytmus
na neznámé trati, kterou většina soupeřů již zná z minulosti. Díky dobře napsanému
rozpisu během seznamování
s tratí RZ jsme mohli udržovat
vysoké tempo a do sobotní
etapy si vybojovat slušné startovní pořadí.
V sobotu ráno byl start druhé etapy do tradičních RZ. Po
každé zajeté RZ jsme stoupali
pořadím díky zlepšujícím se
časům při opakovaných průjezdech rychlostních zkoušek.
Sobotní zkoušky byly náročné
se střídáním povrchu, došlo i

na prudké stoupání vesnicí po
panelech, úseku se šotolinou a
nebo na rozbitou lesní cestu.
Nechyběla značná část tratí do
kopce a nebo úseky s klesáním
„na srdce“ serpentinami lesem
nebo vracáky po delší rovině.
O náročnosti na soustředění a
precizní výkon vypovídá i námi dosažená průměrná rychlost v RZ od 90 do 100
km/hodinu.
Rallye Hořovice 2018 přinesla úspěšný vstup do ČMPR
v podobě 42. místa celkově a 1.
místa ve třídě P. Cílem letošního roku je obhájení loňského zisku Českomoravského
poháru rallye ve třídě a dokončení stavby nového auta a
jeho nasazení do soutěží v závěru sezony.
Velké poděkování patří
sponzorům, bez kterých by
tento finančně náročný sport
nešel provozovat, především
Mercia Chrudim, Autoprodej
Radek Černý, Fuchs Oil, Autoopravna VM a panu Milanu
Kusému za pomoc s přípravou
auta, a také za podporu
v rodinách.
Miloslav Zavřel a Martin Vtípil

Karate
Úspěch karatistů na turnaji v Polsku
V Polsku, ve městě Gabrova Gornicya, proběhlo
ve dnech 13.-15. 5. SKDUN
EVROPEAN Shotokan karate CHAMPIONHIPS,
kterého se zúčastnilo 20
států z celé Evropy. Zúčastnili se i borci z Oddílu
karate Hlinsko.
Velmi odpovědně se
chopili této velké příležitosti a úspěšně reprezentovali Hlinsko.
Tomáš Janáček v kategorii žáků se umístil na
krásném druhém místě,
získal stříbrnou medaili a
titul vicemistra Evropy
stejně jako Michal Kyncl
v kategorii starší a pokročilí 40 až 49 let. Jiří
Košina získal bronzovou
medaili v kategorii nad 50
let. Velice dobře se dařilo týmu výběru České republiky ve složení Kyncl, Pekunák a Boguský. Tento tým zvítězil a získal zlatou
medaili v kategorii nad 40 let.
Miloslav Zdražil, Oddíl karate Hlinsko
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Portugalsko – Santarém cup 2018
Ve dnech 27. 3. – 31. 3. se tým
starší přípravky FC Hlinsko
ročníku 2008 zúčastnil mezinárodního turnaje v Portugalsku, v malebném městečku
Santarém, které leží 60 km
severně od Lisabonu. Na tomto
turnaji jsme zažili spoustu
úžasných věcí a první z nich
byla letecká přeprava z Prahy
do Lisabonu. Účast našeho týmu proběhla za podpory firmy
Technolen technický textil
s.r.o., člena skupiny
Olbo&Mehler, díky kterému se
hlinečtí fotbalisté stali prvním
zahraničním týmem na tomto
turnaji, který psal již šestý
ročník. Santarém CUP je velká
událost pro ty největší fotbalové týmy a fotbalové akademie z celého Portugalska a
mají to jako malé mistrovství
své země. Turnaj byl určen pro
čtyři kategorie, a to U13, U11,
U10, ve které jsme startovali
my, a U8. Celkem bylo přihlášeno 58 týmů, což znamená
necelých 1 000 hráčů, kteří
v průběhu 4 dní odehráli celkem 192 utkání. Utkání, pro
nás nezvykle, se hrálo systémem 6+1 a na hřišti o velikosti
64 x 38 metrů, což je skoro
dvakrát větší, než u nás
v Česku. Utkání trvala 2 x 25
minut, což je také velký rozdíl
oproti zápasům v Česku, kde
trvají max 2 x 15 minut. Fotbalová akademie Santarém,
která turnaj pořádala, připravila v prvním dnu slavnostní
zahájení, které se konalo
v historické části města na
náměstí R. Capelo e Ivens.
Slavnostnímu zahájení předcházela ohnivá a laserová
show a poté při hymně Akademie Santarém probíhalo
představování všech týmů. Pro
nás všechny zúčastněné to byl
obrovský zážitek, který jen
umocnil závěrečný ohňostroj a
potlesk všech Portugalců, kteří
nám po celý turnaj fandili a
přáli nám velký úspěch. Pořadatelé byli po celý turnaj
usměvaví, vše probíhalo
v klidu a v pohodě jim vlastní,
ale jak se přišlo na hřiště a začalo se hrát, projevil se jejich
jižanský temperament. Hráči
dávají fotbalu opravdu hodně,
pořád gestikulují, hádají se,
šťouchají. Radost z vítězství
dokážou oslavovat dlouho, ale
i smutek po prohře, kdy leží na
hřišti a brečí. Během turnaje

jsme slyšeli spoustu chorálů,
jak na prvoligových stadionech. Rodiče a fanoušci po celou dobu hry své hráče podporují, fandí, povzbuzují a zpívají. Góly oslavují jak v televizi,
s fanoušky, s celým týmem,
kdy vběhnou na hřiště a naskákají na sebe. Prostě úžasná
gesta, která k fotbalu patří a
pro která se fotbal dělá.
Ve středu odpoledne nás čekal zahajovací zápas proti Vitórii Setubal – prvoligový tým
portugalské ligy. Jsme moc rádi, že jsme ho zvládli, soupeře
jsme přehrávali a zaslouženě
vyhráli 3:2, i když to bylo drama až do konce. Poločas byl
1:1, poté jsme inkasovali podruhé, ale obrovskou vůlí jsme
šli za vítězstvím.
Branky stříleli A. Daniel, M.
Laštůvka a A. Štěpánek. Druhý
den dopoledne nás čekal tým
Despertar SC, fotbalová akademie. V tomto zápase jsme
byli již výrazně lepší a vyhráli
5:1. Branky stříleli O. Krbálek,
2x J. Novotný O. Vaško a A. Štěpánek.
Ve středu navečer nás čekal
soupeř nejtěžší, loňský vítěz a
jak se i na konci turnaje ukázalo, i jasný vítěz letošního
turnaje FOOTKART EFKA fotbalová akademie. Bohužel od
začátku jsme tahali za kratší
konec a hned v úvodu po nešťastné brance prohrávali.
Soupeř nás do žádné šance
nepustil a nakonec jsme zaslouženě prohráli 0:4. I přes
tento výsledek jsme měli radost z postupu do čtvrtfinále
z druhého místa.
V něm nás čekal tým Serpa
BJ fotbalová akademie, která
zápasy ve skupině zvládla bez
jediného zaváhání. My jsme se
mezitím zžili s hřištěm,
s prostorem i s umělou trávou,

na které se zápasy odehrávaly.
Měli jsme neskutečný nástup
do utkání, kdy už v desáté
vteřině po rozehře a zaváhání
brankáře soupeře vstřelil
branku Kuba Novotný. Soupeř
byl chvilku opařený a trvalo
mu, než se dostal zpátky do
hry. Hrál jednoduše, dával
dlouhé míče za obranu a pálil
ze všech pozic. Několikrát jsme
měli štěstí, třikrát zvonilo
břevno a jednou tyč a další
šance s přehledem zlikvidovala
bezchybně chytající Šárka.
Kluci dřeli, makali, soupeře silově dokázali přetlačit, zápas
moc hezkých fotbalových akcí
neukázal, ale účel to splňovalo.
Bohužel ve druhém poločase
byl proti nám více i rozhodčí a
soupeř měl šanci rozehrávat
spoustu přímých volných kopů
a bohužel z jednoho se mu
povedlo vyrovnat. Zápas tak
skončil nerozhodně a o vítězi
musely rozhodnout pokutové
kopy. Adam Štěpánek a Kuba
Tlapák proměnili, Šárka mezitím jednu chytila, ale s obrovským zklamáním se další tři
penalty nepovedly. Ondra Krbálek, Kuba Novotný a Adam
Daniel netrefili zařízení… Sice
Šárka ještě ve čtvrté sérii vykřesala naději, když další penaltu chytila. Ale v páté sérii
musela penaltu taky chytit,
bohužel soupeř proměnil, a tak
se mohl radovat z vítězství a
postupu do semifinále. Nejenom děti, ale i rodiče, fanoušci
tento neúspěch obrečeli. Postup byl tak blízko a naděje na
umístění na bedně také. Večer
nás tedy čekalo malé semifinále ve skupině o 5. – 8. místo.
V něm jsme narazili na tým
BEJA CD fotbalová akademie.
Děti za sebe hodně rychle hodily neúspěch a od začátku
jsme jasně na hřišti domino-

vali. Sice jsme z ojedinělé
střely inkasovali, ale do poločasu z trvalé převahy vyrovnal
střelou Kuba Tlapák.
A v druhém poločase jsme
soupeře přitlačili na jeho půlku
a z tlaku jsme přidali další dvě
branky, nejdříve Kuba Novotný
a pak A. Štěpánek krásnou
střelou od břevna do sítě potvrdil naše vítězství.
V sobotu, poslední den turnaje, jsme sehráli utkání o konečné páté místo s týmem AE
Vendas Novas. Soupeř hrál
opět jednoduše, dlouhé nakopávané míče za obranu, kde
ale naši obránci pracovali
skvěle a soupeře do žádné
šance nepustil. A právě naopak, na druhé straně, útočníci
se činili, výborným napadáním
si vybojoval první gól S. Tula,
poté Martin Laštůvka a třetí
přidal střelou z dálky Jakub
Tlapák. Bohužel do druhého
poločasu jsme nastoupili, že se
nám už nemůže nic stát, ale
opak byl pravdou. Soupeř během pěti minut dvěma slepenými góly udělal ze zápasu
mírné drama, ale naštěstí už
mu kluci více nedovolili. Po
ukončení zápasu jsme mohli
oslavit vítězství a tím i konečné páté místo na turnaji.
Vyhlášení probíhalo opět
s velkou slávou. Děti si odvezly
krásné medaile a památeční
trička. Jsme velice rádi za neskutečný zážitek, už jenom to,
že se letělo do zahraničí na tak
velký fotbalový turnaj, je
prostě super. Poděkování patří
dalším sponzorům, kteří se na
této akci podíleli, ať už po finanční nebo materiálové
stránce. Jsou to Tatra Mléko
a.s., Save CZ s.r.o., SportFotbal.cz, Vincenci Skuteč, Stavebnice pro chytre deti.cz,
Pardubický kraj a město Hlinsko. To největší poděkování ale
patří rodičům, kteří byli
ochotni cestovat s námi a na
turnaji nám sami vytvořili
nejbouřlivější fotbalové prostředí ze všech fandících kotlů.
Náš tým reprezentovali:
Šárka Bálková, Ondřej Dvořák,
Lukáš Dvořák, Jiří Němec, Ondřej Vaško, Stanislav Tula,
Martin Laštůvka, Adam Daniel,
Zdeněk Švancara, Ondřej Krbálek, Jakub Tlapák, Jakub Novotný, Adam Štěpánek. Trenéři
Jiří Nekvinda a Venda Krbálek.
Tým FC Hlinsko r. 2008

