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ZPRAVODAJ
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… Jubilejní 25. týnišťský 

swingový festival
Jardy Marčíka byl velkolepý …



25. SWINGOVÝ FESTIVAL



A) Schvaluje:

1. Smlouvu o nájmu části pozem-
ku parc. č. 243/1 před domem 
č. p. 264 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Patrika 
Fatku, IČ: 094 91 562 za účelem 
umístění mobiliáře kavárny ve 
výši 3.900 Kč (5 Kč/m2/den), 
na dobu určitou od 24. 5. 2022 
do 30.  9.  2022 a  pověřuje sta-
rostu smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o nájmu části pozem-
ku parc. č. 243/1 před domem 
č. p. 267 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Nguy-
en Hai Long, IČ: 660 65 143 za 
účelem umístění zboží ve výši 
5. 550 Kč (5 Kč/m2/den)  na 
dobu určitou, pondělí - sobota 
od 24.  5.  2022 do 24.  12.  2022 
a  pověřuje starostu smlouvu 
podepsat.

3. Splátkový kalendář Ing. V. N. 
V. bytem ***. Dluh vznikl na 
základě vyúčtování služeb spo-
jených s  bydlením za rok 2021 
a  je ve výši 23.648,– Kč, navr-
žené splátky ve výši 3.000,– Kč/
měs., počínaje měsícem květ-
nem 2022.

4. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti IE-12-
2008880/VB/1, Týniště n.O., 
Jiráskova  – nn I. etapa mezi 
smluvními stranami: opráv-

něná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín zastoupena společností 
Energomontáže Votroubek 
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a  po-
vinná Město Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

5. Na základě šetření Sociální 
a  zdravotní komise přidělení 
bytu v DPS v Geriatrickém cen-
tru pro paní J.K., r.č.: ***.

6. Příspěvkové organizaci  Mateř-
ská škola  – Město Týniště nad 
Orlicí žádost o  bezúplatném 
převodu majetku (hraček) ve 
výši 28.176,00 Kč od NAD OR-
LICÍ, o.p.s, Kostelecké Horky 
do vlastnictví organizace.

7. Rozpočtové opatření č. 5/2022.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Dům dětí a mládeže, 
Týniště nad Orlicí.

2. Vyjádření příspěvkové orga-
nizace Dům dětí a  mládeže, 
Týniště nad Orlicí k  protokolu 
o  provedené veřejnosprávní 
kontrole.

3. Plnění rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí k 30. 04. 2022.

C) Revokuje:

1. Usnesení RM č. 79 z 4. 4. 2022 
bod A5: Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene - služeb-

nosti IE-12-2008880/VB/1, 
Týniště n.O., Jiráskova  – nn I. 
etapa mezi smluvními strana-
mi: oprávněná ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín zastoupena společností 
Energomontáže Votroubek 
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a  po-
vinná Město Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

A) Schvaluje:

1. Investiční projektový záměr 
Základní školy Týniště nad Or-
licí ve spolupráci s  MAP Kos-
telecko na vybudování odbor-
ných učeben, dle žádosti.

2. Vyplacení odměny za 1. polo-
letí roku 2022 pro ředitele Zá-
kladní školy Týniště nad Orlicí 
a  pro ředitelky příspěvkových 
organizací Mateřská škola  – 
U  Dubu Týniště nad Orlicí, 
Dům dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí a  Kulturní centrum 
Týniště nad Orlicí.

3. Záměr prodeje pozemku p. č. 
2031/5 v k. ú. Týniště na Orlicí.

4. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí žádost o bezúplatný pře-
vod majetku (hraček) ve výši 
28.722,00 Kč od NAD ORLICÍ, 

o.p.s., Kostelecké Horky, do 
vlastnictví organizace.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvko-
vé organizaci Mateřská škola 
U Dubu, Týniště nad Orlicí.

2. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola U  Dubu, 
Týniště nad Orlicí k  protokolu 
o  provedené veřejnosprávní 
kontrole.

3. Návrh Závěrečného účtu města 
Týniště nad Orlicí za rok 2021.

C) Ukládá:

1. Projednat v ZM prodej pozem-
ku p. č. 1634/23 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Projednat v  ZM Návrh Závě-

rečného účtu města Týniště nad 
Orlicí za rok 2021.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé 
údaje jsou z dokumentu vypuštěny 
s  ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Originál usnesení 
je k nahlédnutí v kanceláři tajem-
níka MěÚ Týniště nad Orlicí.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 82

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 23. 05. 2022

Usnesení č. 83
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 06. 06. 2022

V realizaci velké investiční akce 
DSO Křivina společně s  městem 
Týniště nad Orlicí v  Petrovicích 
a  Petrovičkách jdou nyní práce 
již do finiše. Na podtlakové kana-
lizaci je dokončená technologie, 
která bude sloužit k  cestě od-
padních vod od Petroviček až na 
ČOV Týniště. Systém je primárně 
odzkoušen pomocí vody a ukáza-
la se jeho plná funkčnost. Nyní 
začne dle zveřejněného harmono-
gramu ve třech etapách probíhat 
do konce července vystrojování 
jednotlivých šachet podtlakovými 
ventily a propojování nemovitostí 
s uliční šachtou. Poté bude spuš-
těn zkušební provoz celé sousta-
vy. Je velmi důležité nyní napojit 
na systém co největší počet pří-
pojek, aby byl následný provoz 
bezproblémový.

Libor Koldinský – 
starosta města, předseda DSO 

Křivina

SRDCE KANALIZACE JE PŘIPRAVENÉ
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NÁZOR POSLANKYNĚ NA TÉMA: FIALŮV DĚRAVÝ DEŠTNÍK PROTI DRAHOTĚ
DEŠTNÍK PROTI DRAHOTĚ – 100 MILIARD KČ

Informační portál (jak sdělil pre-
miér Petr Fiala) vznikl ke zpřehled-
nění situace, zároveň má sloužit jako 
návod, jak má zájemce o  podporu 
svůj nárok na ni uplatnit. Opatření 
(na snížení dopadů zdražování) dě-
láme systematicky, cíleně, děláme je 
tak, abychom pomohli těm, kteří si 
s tou situací sami pomoci nemohou. 
Pomáháme seniorům, těm, kteří se 
dostávají do existenčních problémů. 
Snažíme se také pomoci střední tří-
dě, pomoci rodinám s dětmi, samo-
živitelům a  samoživitelkám  – řekl 
Fiala.

Krásně se to čte a možná i poslou-
chá při tiskové konferenci, ale…

- Zvýšení důchodů v lednu, červnu 
a do konce roku ještě jednou + 700,– 
Kč  – vláda uvádí valorizaci v  září 
(min. 47 mld. Kč) – dáno zákonem, 
tak jak vlastně nad rámec svých zá-
konných povinností vládní pětikoa-
lice pomáhá?

- Zvýšení slevy na poplatníka pro 
letošní rok (12 mld. Kč) – tak tento 
zákon schválila už loni předcházející 
Sněmovna, tak jak vlastně pomáhá 
současná vláda?

- Jednorázová podpora rodin 
s dětmi ve výši 5.000,– Kč (10 mld. 
Kč) – to opravdu vymyslela současná 
vládní pětikoalice a teď se dohaduje, 
kdo a jakým způsobem na tuto „ploš-
nou“ dávku dosáhne, a kdo a kdy ji 
vyplatí… Jak vlastně vláda dospěla 
k této jednorázové sumě před volba-
mi? Pardon – před začátkem školní-
ho roku, když pastelkovné tehdejší 
opozice a současná vláda kritizovala 
horem dolem :o)

- Pomoc podnikatelům a  fir-
mám  – jediná  – program Záruka 
Energie – pro malé a střední podni-
katele z vybraných odvětví. Jedná se 
o  MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ZÁRUKY 
DO 80 % JISTINY NA PŮJČKU 
JEDEN AŽ DESET MILIONŮ. Tuto 
pomoc Národní rozvojová ban-
ka spustila 31. března a za první tři 
týdny (světe div se!!!) neobdržela 

žádnou žádost. Proč stát nutí ty, kteří 
nás zaměstnávají, živí, dodávají po-
traviny, oblečení, stavební materiál 
a všechny další výrobky nutné k živo-
tu, se zadlužovat??? Snad proto, aby 
naše firmy zkrachovaly a  vyklidily 
tak trh zahraničním konkurentům, 
kteří nám sem dodají ještě nekvalit-
nější zboží, než nám nyní případně 
dodávají?

- Navýšení životního minima  – 
vláda od dubna životní minimum 
pro jednotlivce navýšila na částku 
4.250,– Kč, tj. o  10 %. Ano  – díky 
tomu dosáhne na dávky širší okruh 
oprávněných osob. Ano a díky tomu 
možná uplatí drahé energie a  polo-
státní ČEZ si s nadšením mne ruce 
nad miliardovými zisky. Kdy a jakým 
způsobem, za čí vlády probíhala pri-
vatizace energetických firem? Oprav-
du vláda nemůže nebo nechce na 
tomto faktu cokoli měnit? Je opravdu 
moc hezké, že na dávky dosáhne šir-
ší okruh ohrožených a  co dostanou 
zadarmo? Proč životní minimum 
nestouplo na 5.000,– Kč?

- Snížení spotřební daně na po-
honné hmoty o  1,50 Kč od června 
do září nám cenu pohonných hmot 
sníží jak? Proč naopak cena benzínu 
a nafty nadále roste i přes to, že cena 
za barel ropy stagnuje a dokonce ob-
čas i  klesá? Jak mi pomůže zrušení 

přimícháváni biosložky do pohon-
ných hmot? Vláda tvrdí, že v  bu-
doucnosti toto opatření zlevní naftu 
o 1,5 až 2,– Kč na jeden litr. Ale stát 
aktivně monitoruje marže a ceny po-
honných hmot. Ale toto sledování již 
probíhá dlouhodobě. Co je tedy na 
tom nového?

Deštník zkrátka shrnuje, co všech-
no naše vláda pro nás dělá, jak pro 
nás pracuje, jak je skvělá. Ale nevy-
četla jsem z tohoto webu jediné opat-
ření, které by již dlouhodobě nefun-
govalo z  dřívějška  – např. podpora 
flexibilních úvazků (ještě by bylo po-
třeba, aby o  tyto úvazky měli zájem 
zaměstnavatelé). Nevyčetla jsem ni-
kde jak nám naše vláda pomůže s ne-
uvěřitelným růstem cen základních 
potravin, pohonných hmot a energií. 
Tak jak je nám vlastně pomáháno za 
současné situace? Dávkami. Myslíte 
si, že díky dávkám, budou moci pře-
žít naše firmy? Co nám vlastně nový 
web pořízený za „pouhých“ 30.000,– 
Kč z  rozpočtu úřadu vlády přinesl? 
Na tuto otázku si, prosím, odpovězte 
každý sám.

Okolní státy reagovaly a  zaved-
ly různá opatření co nejrychleji 
a mnohdy plošně. U nás?

Ing. Vladimíra Lesenská
poslankyně Parlamentu ČR 

a zastupitelka města

ODEKO s. r. o,
SmEtanOva 395, 517 21 Týniště naD Orlicí přijmE

pracovníKa
na pOzici řidič

• PracOvní vztah - DOhODa o provedení prácE.
• PracOvní DOba - 5 Dní v týDnu (tzn. 40 h/týDEn), 

v lEtních měsících.

záKladní pOžadavKy:
• Řidičský průKaz sk. c + E, sk. T výhODOu, profeSní průKaz, 

Digitální KarTa řidiče, plaTné pSychOtEsTy.
• SamoStatnoSt a lOajaliTa, smySl pro sPoluPráci, 

pEčlivOsT a zODPověDnoSt.
kontaKT: milan zahálka, tEl.: 603 813 310 (misTr překláDací sTanice)

KOmPoSt
odeko
Tel: 603 813 310
prodej KvaliTníhO KOmPoStu
pro vaši zahradu

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Profesionálně a s dopravou zdarma

Objednávejte na

tel: 603 701 992 
nebo na

www.penjak.cz
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Pohádkový les byl v Týništi tro-
chu začarovaný

Bylo nebylo… v  jednom lese se 
sešlo okolo 30 dobrovolníků, aby si 
celé dopoledne hráli na pohádkové 
postavičky a ukázali dětem cestu do 
říše fantazie. Tradiční akce ke Dni 
dětí – Pohádkový les, kterou Dům 
dětí a  mládeže pořádá již přes 30 
let, se letos uskutečnila v  sobotu 
28. 5. 2022. Ráno nás v lese přivíta-
lo sluníčko a vítr. Rozebrali jsme si 
připravené tašky s  kostýmy, rekvi-
zitami a pomůckami a vydali se na 
trasu připravit dětem pohádková 
stanoviště. Zájemci o putování po-
hádkovým lesem si u vstupu si vy-
zvedli svůj cestovní pohádkový pas 
a  vydali se podle pokynů rovnou 
za nosem k pohádkové babičce, po 
zdolání náročnějšího terénu pro 
kočárky kolem víly Amálky a  ča-
rodějnice pokračovala cesta skoro 
bez překážek. U princezny ze mlej-
na přenášely děti velké bílé pytle 
a  u  Sněhurky poznávaly rekvizity 
z  různých pohádek. Indiánky je 
nechaly vystřelit z  luku a  u  červe-
né Karkulky a  její babičky na ně 
čekaly vynikající koláčky. Sotva se 
do lesa vydali poslední opozdilci 

a v cíli jsme se začali připravovat na 
ty, co dorazí, přihnal se vítr, zatáhla 
se obloha a začalo pršet. Nejdřív to 
vypadalo na chvilkovou přeháňku, 
ale nakonec z  toho byl pořádný, 
skoro hodinový déšť. Pár dětí se 
vrátilo asi z poloviny trasy, ale vět-
šina to i přes nepřízeň počasí dala. 
A protože se postavičky drží hesla 
„v  kostýmu ti nikdy není zima“, 
pokračovali ve scénkách a úkolech 
čert s  Káčou i  Křemílek s  Vocho-
můrkou, jen babička od Budu-
línka musela v  tom dešti schovat 
housličky a  písničku zazpívat bez 
nich. U  princezny koloběžky se 
dalo jezdit i  v  dešti, Pipi dlouhá 
punčocha zvedla koně i  hrocha, 
a  navíc rozdávala zázračné pilul-
ky, aby si nikdo nezapomněl hrát. 
Ferda a Beruška jsou na déšť zvyklí 
a ukázalo se, že Patovi a Matovi je 
nějaký déšť úplně šumafuk. Čmel-
dovi křídla trochu zmokla, ale 
pirátům voda nevadí, loupežníci 
si postavili přístřešek a  vodníci 
byli vyloženě ve svém živlu. Jen 
ježibaba uletěla z  perníkové cha-
loupky čert ví kam. Naštěstí nám 
v cíli nechala spoustu perníkových 
sluníček, které děti dostávaly za 

odměnu a odcházely již za sluneč-
ného počasí s úsměvem a spokoje-
né. Kromě perníkového pozdravu 
čekalo malé účastníky ještě pře-
kvapení v  podobě dřevěných hra-
ček a  náhrdelníků, které nám pro 
děti darovala firma Vencl & Banha 
s.r.o., moc děkujeme. Pak zazvonil 
zvonec a  letošnímu pohádkovém 
lesu byl konec. Tedy vlastně nebyl, 
ještě jsme museli všechno v DDM 
rozvěsit, usušit, vyprat, roztřídit 
a uklidit. Děkujeme všem účastní-
kům a pomocníkům, kteří přinesli 
do pohádkového lesa dobrou nála-
du a věnovali dětem svůj volný čas.

Eva Jenčíková

Závěrečná – turnaj v barevném 
minivolejbale v Týništi

Po dvou letech jsme se opět vrá-
tili k  našemu tradičnímu turnaji 
v minivolejbale, kterým ukončuje-
me týnišťskou sezónu. Na stadion 
SK se sjela družstva ve žlutém, 
oranžovém a  červeném minivo-
lejbale a  všichni si užili báječné 
sportovní dopoledne. Počasí nám 
přálo, a tak po ranním přiměřeném 
chaosu si zahráli červení na antu-
ce a žlutí s oranžovými na dolních 

tartanových kurtech. S  vzornou 
přípravou zvládali hlavní zapisova-
či celý turnaj celkem hladce a roz-
hodčí z řad rodičů, hráčů i náhod-
ných kolemjdoucích také. Velký 
dík patří technické podpoře Mirka 
Sikory, který se jednak dlouhodo-
bě stará o antukový kurt, a  jednak 
to nedělní ráno vyřešil vše, co bylo 
potřeba. Kdo chtěl, mohl vyzkou-
šet zahradní hru Mölkky, kterou 
nám na otestování zapůjčila firma 
Albi. Pro všechny účastníky byly 
připraveny ceny, sponzorské dary 
od několika rodičů, zásoby z DDM 
a  koupené drobnosti. Každý si 
mohl vybrat, a nakonec každý do-
stal medaili v  podobě perníkové-
ho sluníčka, ta zbyla i  pro trenéry 
a další dospěláky. Těšíme se zase za 
rok, tady jsou výsledky:

Žlutý mini: 1. VK Sport RK, 2. 
Banáni DDM Týniště, 3. Citronci 
DDM Týniště

Oranžový mini: 1. VK Sport RK, 
2. Nechanice A, 3. ZŠ Plotiště

Červený mini: 1. Nechanice B, 2. 
DDM Týniště A, 3. Nechanice A

Eva Jenčíková

S  končícím školním rokem 
ukončily činnost i  zájmové krouž-
ky Domu dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí, ve kterých pracovalo 
578 dětí a žáků. Sportovní a taneč-
ní kroužky úspěšně reprezentovaly 
nejen naše zařízení, ale i Město Tý-
niště nad Orlicí při soutěžích a pře-

hlídkách. Všem patří velký dík.
Touto cestou bych také chtě-

la moc poděkovat všem zaměst-
nancům, a  to jak interním, tak 
externím  – vedoucím zájmových 
kroužků za velmi kvalitní a  zod-
povědnou práci v  oblasti volnoča-
sových aktivit pořádaných našim 

zařízením v průběhu celého školní-
ho roku. Velký dík patří i pomoc-
níkům a příznivcům DDM Týniště 
nad Orlicí za pomoc při akcích. 
O prázdninách pořádáme 9 letních 
táborů. Z toho 5 proběhne v našem 
DDM, jeden u moře v Chorvatsku 
a tři v krásné české přírodě. Bohatý 

program je připraven pro více než 
260 dětí. Přeji všem vedoucím ši-
kovné a hodné děti a dětem mnoho 
zážitků a nových kamarádů. A mé 
přání největší  – ať se ve zdraví 
a  odpočatí po prázdninách znovu 
všichni sejdeme.

Kalousová Jana, ředitelka

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI A ČINNOST V DDM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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PO DVOU LETECH SE OPĚT TANČILO V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Ve sportovním utkání debakl 
hostů. V  našem městě a  přilehlých 
vesnicích to znamená 186 nově vy-
sázených stromů proti 19 stromům 
pokáceným za rok 2021. Týniště nad 
Orlicí je nazýváno „město v lesích“. 
Přesto dlouhodobě podporujeme 
další výsadby a  ozeleňování města. 
Zeleň zajišťuje velkou měrou ochla-
zování prostoru, jeho zvlhčení, sni-
žuje prašnost, hlučnost a  opticky 
odděluje jednotlivé bloky domů, 
silnice od obytných částí. Stromy 
a keře fungují jako klimatizace a zá-
roveň poskytují úkryt a obživu mno-

ha organismům. Údržba a výsadba 
stromů a keřů je poměrně náročná 
na finance a  na následnou údržbu. 
Služby města mají proto po celý rok 
plné ruce práce. Finance do údržby 
a zvelebování města považujeme za 
účelně vynaložené. To byl minulý 
rok. I  letos, v  roce 2022, postupně 
obohatí naše okolí další výsadby. 
Například v MŠ U dubu, u hřbitova 
v Týništi a další výsadby v Křivicích. 
Ještě na závěr pro zajímavost za rok 
2021 bylo vysázeno více než 500 ks 
okrasných keřů.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Dům dětí a  mládeže v  Týni-
šti nad Orlicí pořádal v  sobotu 
21.  května již 30. ročník taneční 
soutěže „O týnišťské tajemství“, do 
kterého se přihlásil rekordní počet 
účastníků.

Z východních a středních Čech 
přijelo 70 tanečních klubů a 1218 
tanečníků.

Soutěž byla rozdělena do 23 ka-
tegorií, podle stylu tance a  věku. 

Představilo se 116 choreografií, 
které hodnotila pětičlenná porota, 
složená z profesionálních taneční-
ků působící na tuzemských i  za-
hraničních scénách.

Celá soutěž byla rozdělena do 
časových bloků a po každém bylo 
vyhlášení nejlepších tanečních 
skupin a tanečníků. Všichni účast-
níci měli zázemí v  kině, DDM 
a  Kulturním centru, ve kterém 

zároveň probíhala celá soutěž. Za 
nejlepší taneční kreace soutěžící 
obdrželi nejen pohár a  diplom, 
ale také medaile, ostatní si domů 
odváželi účastnické listy. Všichni 
tanečníci ještě obdrželi sladkou 
odměnu. A  jak se umístily děti 
z  DDM Týniště nad Orlicí? Nej-
mladší tanečníci z Baby Rosegirls 
s  choreografií Beruška a  TS Ro-
segirls II. si vytančily 3. místo, TS 

CCG Dance III. a TS Rosegirls III. 
2. místo a zlaté ocenění získala TS 
CCG Dance I. a Rosegirls I.

Všem, kteří se na této soutěži 
podíleli a připravovali ji, patří vel-
ký dík. Zároveň děkujeme všem 
tanečním skupinám za skvěle 
předvedené choreografie a  těšíme 
se na další ji 31. ročník Týnišťské-
ho tajemství.

Lenka Reslová

186:19
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Tanečnice společně s  divadelním 
kroužkem z DDM Týniště nad Orlicí 
po dvou letech opět vystoupily před 
obecenstvem. Závěrečné představení 
těchto zájmových útvarů se konalo 
18. 5. 2022 v KC Týniště nad Orlicí. 
Pro některé děti to bylo první vystou-
pení před kamarády, spolužáky i ro-
diči. Dopoledne se hrálo a tancovalo 
pro žáky ze ZŠ Týniště nad Orlicí 
a ZŠ Albrechtice nad Orlicí, taneční 

skupiny předvedly 12 choreografií 
a mladí divadelníci hru z vlastní tvor-
by pod názvem „Půlnoční gang“. Po 
každém vystoupení byl slyšet bouřli-
vý potlesk publika. Po náročném do-
poledni následovala pauza, ve které 
si šli všichni aktéři programu odpo-
činout domů a připravit se na odpo-
lední „Show“, která patřila rodičům, 
prarodičům a kamarádům.

Celé dopolední i odpolední před-

stavení skvěle moderovala Jana 
Bahníková, která je zároveň vedou-
cí divadelního kroužku Poškoláci, 
a tedy i hlavním poradcem při tvorbě 
divadelní hry „Půlnoční gang“. Patří 
jí velký dík za skvělou práci s dětmi.

Děkuji tanečníkům ze skupin 
Baby Rosegirls, Rosegirls I., II. a III., 
CCG Dance I. a III. i jejím trenérkám 
L. Kupcové, L. Ducké, A. Matuškové, 
S. Bergerové a  D. Černohousové za 

skvělou práci, která nebyla v  tomto 
školním roce jednoduchá. Velký dík 
patří Kulturnímu centru Týniště nad 
Orlicí za pronájem prostorů a  zvu-
kaři Michalu Törökovi, a osvětlovači 
Davidu Dernerovi za skvělou práci. 
Poděkování také patří paní ředitelce 
DDM Týniště nad Orlicí Janě Ka-
lousové, která nás každoročně v naší 
práci s dětmi podporuje.

Lenka Reslová

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ SHOW DANCE 2022
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ROZHOVOR S JINDROU ČERVINKOVOU
ČLENKOU A ČINOVNICÍ SOKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

TŘI OTÁZKY PRO ŠTĚPÁNA TOMAŠÍKA
MÍSTNÍHO REALITNÍHO MAKLÉŘE A JEDNATELE SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ A PŘEDSEDU SPOLKU GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA

V čem je pro Tebe Sokol výjimeč-
ný?

Sokol je něco jako rodina. V čem 
je výjimečná? Jsou v ní různé gene-
race lidí a musí spolu komunikovat 
nejen v dobách dobrých, ale i v těch, 
kdy okolnosti „rodinné pohodě“ ne-
přejí. Ale rodina drží pospolu. Stej-
ně tak je to v Sokole.

Kdy a kde ses k Sokolu dostala?
Do Sokola jsem začala chodit už 

ve 4 letech. Sokol byl součástí celé 
naší rodiny. K sokolským aktivitám 
a  vůbec ke sportu jsem vedla i  své 

děti. Bavilo mě docházet do Soko-
lovny Albrechtice nad Orlicí nejen 
jako člen, ale i jako cvičitelka děvčat. 
Je moc hezké, když si na to některé 
už dospělé dámy vzpomenou. So-
kolům fandil i pan Josef Krb a jeho 
restaurace patřila k  dalším místům 
našeho kulturního setkávání.

To byly Albrechtice, kde doposud 
pomáháš ve sboru pro občanské zále-
žitosti. Kdy jsi činnost zahájila u nás 
v Týništi?

Po roce 1964 jsem byla členkou 
TJ Sokol Týniště nad Orlicí a  pod 
jejím vedením se účastnila všech 

spartakiád a  následně sletů. Na 
všechny jsme se poctivě připravovali 
a moc těšili. Po celém roku nácviku 
přišlo vždy dojetí ze společenství, 
kamarádství a  společných zážitků. 
Po roce 1989, kdy byl obnoven So-
kol, jsem byla opět členkou Sokola 
Týniště nad Orlicí.

Spousta členů, i mladé generace, 
stále oslovuje tradice Sokola a hlav-
ně jeho občanské hodnoty a morál-
ka. Málokdo je však ochoten věno-
vat Sokolu i více času a pracovat ve 
výboru, starat se o chod, reprezento-
vat TJ i na kraji.

Já to měla od mlada, že jsem se 
nejen ráda něčeho účastnila, ale 
i organizovala a řídila. Vlastně i má 
práce na městském úřadě mě v tom-
to směru bavila. V  roce 2004 jsem 
byla zvolena do výboru TJ Sokol Tý-
niště nad Orlicí jako místostarostka 
a v roce 2007 jsem byla navržena do 
předsednictva Župy Orlické, kde 
jsem ukončila činnost po volbách 
30. 4. 2022.

Jaká byla tedy tvoje další pracovní 
náplň v TJ?

Jako členka předsednictva Župy 
jsem se účastnila různých akcí – So-
kolského sjezdu v  Praze, Krajských 
sletů a  již zmíněných sletů jako 

cvičenka. Další prací byla kontrola 
sokolských zařízení a následné při-
dělování finančních prostředků.

Z  tvých slov cítím hrdost a  řadu 
sokolských hesel, ve kterých i  teď 
lidé nacházejí to, co v  moderním 
světě chybí. Inspiroval tě někdo v tvé 
práci pro TJ Sokol Týniště?

Jak už jsem řekla, moji rodiče mě 
do Sokola přivedli. Když jsem půso-
bila v Týništi, velkou osobností byl 
samozřejmě pan Dušek. Tahounem 
jednoty ovšem byla starostka Jana 
Horská. I  přes zdravotní potíže se 
stále držela hesla Jedinec nic, celek 
vše. Možná to bylo pro někoho až 
patetické, ale nebýt Jany a  dalších 
cílevědomých lidí ve výboru týnišť-
ského Sokola, zřejmě by tradice vy-
prchala.

Co bys, Jindro, popřála naší TJ 
a Sokolu všeobecně?

Přeji všem členům TJ So-
kol do další sokolské činnos-
ti, hodně zdraví, štěstí a  spo-
kojenosti i  v  osobním životě. 
" Ve zdravém těle - zdravý duch "

Děkuji za rozhovor a  všichni 
Ti přejeme hodně zdraví, pohody 
a  štěstí v  osobním a  rodinném ži-
votě.

Mgr. Lenka Otavová

1. Angažujete se jako člen Spolku 
přátel města Týniště. Co nyní v rámci 
spolku připravujete?

Spolek přátel města Týniště nad 
Orlicí je pro mě srdcová záležitost. 
V  Týništi sice trvale nebydlím, ale 
vyrostl jsem zde a mám tu od roku 
2000 realitní kancelář, takže zde trá-
vím celé dny. Členem spolku jsem 
od roku 2009 a  se současným sta-
rostou Liborem Koldinským jsem 
byl u zrodu myšlenky zřízení muzea 
ve vodárenské věži. Spolek má a měl 
různé aktivity, o většině se snažíme 
informovat průběžně zde ve Zpra-
vodaji města. Nejvíce práce ale spol-
ku každý rok zabere zřízení a provoz 
letní výstavy ve Vodárenské věži. 
První výstavu ve věži jsme slavnost-

ně zahajovali 19. 6. 2010 a od té doby 
každý rok na sezónu připravujeme 
pro veřejnost novou tematickou vý-
stavu. Členové ve svém volném čase 
zajišťují zdarma provoz věže. Pro 
letošní rok jsme pro vás připravili 
výstavu ve spolupráci se sběrateli 
Milanem Línkem ml. a  Michalem 
Honsem zaměřenou na starou audio 
a videotechniku. Doporučuji si zajít 
na výstavu zavzpomínat na techni-
ku, kterou jsme používali v dobách 
minulých.

2. K Vašim aktivitám patří také 
činnost Galerie Jaroslava Dostála. 
Mohl byste nám ji blíže představit?

To je aktivita, do které mě trochu 
namočil také pan Libor Koldinský. 
Líbily se mi obrazy místního pana 

řídícího Jaro-
slava Dostála 
(1891–1960), 
které zobrazují 
okolí Týniště, 
řeku Orlici, 
oboru, Orlic-
ké hory apod. 
Kdysi jsem se 
o  tom zmínil 
panu Koldin-
skému a on mě 

nasměroval do jednoho starožitnic-
tví, kde byl na prodej obraz Orlice 
u  Žďáru nad Orlicí. A  to byl začá-
tek, když sběratel získá jeden expo-
nát, začne hledat další. Až se mi to 
jednoho dne nevešlo domů a došlo 
k tomu, že jsme část patra v našem 
domě čp. 333 v  Komenského ulici 
upravili na malou Galerii Jaroslava 
Dostála. Současný stav depozitáře 
je cca 200 obrazů Jaroslava Dostála 
a  spousta věcí z  jeho pozůstalosti, 
včetně fotografií. Součástí depozitá-
ře galerie jsou obrazy dalších míst-
ních autorů  – Václava Macháně, 
Josefa Obsta, Josefa Šejny, Oldřicha 
Miřijovského, Václava Šenka, Bohu-
slava Forejtka, Jiřího Michálka a dal-
ších. Galerie je otevřena po dohodě 
na tel. 602 144 832. Z  důvodu pra-

covního vytížení jsem nyní trochu 
zanedbal propagaci naší galerie, tak 
jsem rád za tento rozhovor, alespoň 
její existenci veřejnosti připomenu.

3. Jak nejraději trávíte volný čas?

Já jsem tak trochu workoholik, 
takže většinou odpočívám tím, že 
pracuju. Takže nejraději trávím čas 
tím, že realitní činnost proložím 
jinou prací. Moc rád pracuji na 
chalupě v Orlických horách. V po-
sledních letech jsem se zamiloval do 
staré techniky, tak se snažím „šťou-
rat“ v historických autech a motor-
kách a  jako člen Veteran car clubu 
Hradec Králové rád jezdím na ve-
teránské srazy a soutěže. Dále jsem 
celoživotní sběratel. Sbírám staré 
pohlednice, fotografie a dokumenty 
o starém Týništi nad Orlicí, s čímž 
souvisí i  facebooková stránka „Tý-
niště nad Orlicí – toulky minulostí“, 
kterou jako správce provozuji. Dále 
mám rád fotografování, kulturu, 
cestování. S  volným časem bych si 
uměl poradit skvěle, je ho samozřej-
mě málo.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
zdaru v dalších aktivitách.

Veronika Čepelková
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Kontakty výboru MC Ratolest: J. Matušková 737740019 | R. Pýchová 739203377

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVENEC 2022

Pátek 1. 7.
8.00 - 12.00 h. Hlídání dětí a HERNA

14.00 - 17.30 h. HERNA

4.–8. 7. Prázdniny v MC Ratolest!
Individuální akce rodin.

11.–15. 7.

Příměstský tábor:
VEČERNÍČEK a jeho kamarádi

• Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, hosty, výlety…
• Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče.
• Každý den jeden večerníček
• Dopoledne: zahájení na zahradě (písnička, povídání), malování, tvoření, hry, sportování, výlety…
• Odpoledne: výlety po okolí, sportování, knihovna…
• Ve čtvrtek – celodenní výlet (Hradec Králové)
• Program: 9-12 h., polední klid, 14-17 h.
• Obědy vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování
• ve stodole.

Tábor je již obsazen.
Pro velký zájem budeme zvát i další zájemce na výlety (čtvrtek – celodenní výlet do Hradce, 

    odpolední výlety po okolí…) a akce na stadionu, v parku, v knihovně, po okolí Týniště.

18.–22. 7.
Příměstský tábor s angličtinou
Soukr. tábor s výukou anglického jazyka, pořádá Koala English.
Více informací: K. Pavlová, koalaenglish@seznam.cz 773493656

25. 7.–29. 7.

HERNÍČEK – je příměstský tábor MC RATOLEST
pro děti pracujících rodičů, počet dětí je omezen.
Program HERNÍČKU:

• hry v herně MC i na zahradě (ve stodole)
• návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na koloběžce, odrážedlech…)
• výtvarné činnost, tvoření, malování…
• společné obědy z GC, stravování ve stodole

Dle počasí bude otevřena i HERNA pro rodiny.

Účetní, daňová a auditorská společnost
Komenského 107, 517 21 Týniště nad Orlicí

přijme
do pracovního týmu v Týništi nad Orlicí nového  

kolegu/kolegyni na pozici

účetní
Místo je vhodné také pro absolventa/absolventku. 
Vzdělání SŠ ekonomického směru s maturitou.
Pro bližší informace volejte na telefonní číslo

774 323 253 nebo 602 460 397

 
 Účetní, daňová a auditorská společnost 

   Komenského 107, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Do našeho pracovního týmu v Týništi nad Orlicí přijmeme nového 
kolegu/kolegyni na pozici účetní. 

Místo je vhodné také pro absolventa/absolventku. 

Vzdělání SŠ ekonomického směru s maturitou. 

Pro bližší informace volejte mobil 774 323523, nebo 602 460397                                                   
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VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH JEZDCŮ VÝCHODOČESKÉ OBLASTI

Naši paravoltižní cvičenci se dne 
7.  6. zúčastnili na dostihovém zá-
vodišti v  Pardubicích slavnostního 
vyhodnocení nejúspěšnějších jezdců 
východočeské oblasti v  jezdecké se-
zoně 2020/2021. Ocenění získávají 
nejlepší jezdci, kteří se umístí na Mis-
trovství ČR v dané disciplíně na 1. až 
5. místě. Paravoltiž je gymnastické 
cvičení na koni, vedeném lonžérem 
na kruhu v kroku.

Za rok 2020 se umístila Anna Ma-
rie Koudelková v kategorii tělesného 
postižení stupně dvě na 3. místě. Do-
minika Pánková ve stejné kategorii 
na 4. místě. Jan Novák v  kategorii 
tělesné postižení prvního stupně na 

4. místě.
Za rok 2021 se umístila Dominika 

Pánková v kategorii tělesné postižení 
druhého stupně na 3. místě, Anna 
Marie Koudelková ve stejné kategorii 
na 4. místě a spolu ve dvojicích zís-
kaly 2. místo. V  kategorii tělesného 
postižení prvního stupně získal 3. 
místo Jan Novák a v kategorii zdra-
votní omezení získala Ema Brátová 
4. místo.

Rádi bychom touto cestou chtěli 
moc poděkovat našim cvičencům za 
reprezentování nejen našeho kraje 
ale i Jezdeckého klub Briliant Petro-
vice.

Monika Morávková

Jezdecké klání v Petrovicích
V  sobotu 11.  6. pořádal Jezdecký 

klub Briliant Petrovice jezdecké klání 
(závody) nejen pro děti ale i pro do-
spělé. Jezdeckého klání se zúčastnilo 
celkem 7 jezdeckých oddílů včetně 
domácího JK Briliant. Vzhledem 
k  velikosti petrovického klubu byla 
účast velkým úspěchem. Dopoled-
ní program patřil dětem od 5 do 16 
let, které se zúčastnily těchto soutěží: 
trail ze země, trail ze sedla s vodičem, 
trail ze sedla bez vodiče, křížkový 
parkur s vodičem a křížkový parkur 
bez vodiče. Závodníci byli ocenění 
stužkami a hodnotnými cenami. Od-
polední program patřil soutěžícím 

od 16 let, kteří se zúčastnili soutěží: 
křížkový parkur, parkur 50 cm, par-
kur 60 cm, trail pod sedlem a trail na 
oprati. I na tyto soutěžící čekalo oce-
nění v podobě stužek a hodnotných 
cen. Po celý den bylo možné zakoupit 
si občerstvení ve stánku a osvěžit se 
tak při poměrně teplém jarním dni. 
Děkujeme sponzorům, kteří nám 
pomohli uskutečnit tuto akci: Jez-
decký klub Briliant a to i jednotlivým 
členům zejména Monice Morávkové, 
EKO – container service s.r.o. a To-
mášovi Kyndlovi za poskytnutí záze-
mí své zahrady.

Martina Procházková
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MÁJOVÉ ZPÍVÁNÍ
V naší mateřské škole máme velice 

kladný vztah k hudbě a zpívání. Ka-
ždým rokem se vždy najde skupina 
dětí, která chce zpívat a zvládne i ve-
řejné vystupování. Pravidelně zpí-
váme i na májových oslavách, a  tak 
tomu bylo i  letos. Jak všichni vědí, 
májové počasí je vždy bez záruky. 
Proto jsme sledovali předpověď, kte-
rá na první pohled nevypadala dob-
ře. Ráno však vysvitlo sluníčko a vše 
bylo na dobré cestě. Vsadili jsme na 
lidové písně a  od 9 hodin ráno na 
Tyršově náměstí u divadla zněly pís-
ně jako „Holka modrooká, Cibulen-
ka nebo Kalamajka“. Zpívalo se nám 
moc krásně, protože vše bylo dobře 
ozvučené. Tímto děkujeme panu 
zvukaři a  paní ředitelce kulturního 
centra.

JEDEME NA VÝLET!
Děti stále rády poznávají něco no-

vého, proto jsme přemýšleli, jakým 
zajímavým výletem bychom jim le-
tos udělali radost. Víme, že nejlepší je 
cestování spojené se získáváním po-
znatků na základě prožitků a dojmů.

Společně jsme se rozhodli pro 
méně známou Zoo Bítovany – sou-
kromé rodinné zařízení, které se 
zabývá chovem hospodářských 
i exotických zvířat. Zvířátka jsou zde 
k  vidění v  bezprostřední blízkosti. 
Třeba výběh koz kamerunských je 
přizpůsoben tomu, aby si je mohli 
děti i dospělí pohladit a nakrmit. Fy-
zický kontakt s  těmito ochočenými 
zvířátky je velice příjemný a některé 
děti si je chtěly odvézt i domů.

Během celé prohlídky jsme obje-
vili spoustu dalších známých i méně 
známých zvířat. Byli zde klokani, 
lamy, ve svém domečku spal diko-
braz. Šelmy zde zastupovala puma, 
rys, serval a  nebyla by to správná 
zoologická zahrada, kdyby tam chy-
běly opice. Bylo jich tam více druhů 
i velikostí. Každé z dětí si zde našlo 
svého oblíbence.

Nedílnou součástí zahrady je i dět-
ský koutek a venkovní posezení, kde 
jsme si pohráli a také vydatně posva-
čili.

Zážitky z  výletu ještě umocnilo 
hezké počasí, které nás doprováze-
lo po celý den. Unavení a spokojení 

jsme se vrátili v pořádku domů.

SVÁTEK DĚTÍ A  ZAHRADNÍ 
SLAVNOST

Vždy první den v  měsíci červ-
nu mají svátek všechny děti. V naší 
školce jsme dětem připravili trochu 
překvapení již poslední den v  květ-
nu – 31. 5. Od rána jsme se stracho-
vali, aby bylo hezké počasí. Ale ráno 
se rozehnaly mraky a  vypadalo to 
nadějně. Začátek byl stanoven na od-
poledne - 14. 30. Na začátek nás měl 
přivítat kouzelník Reno, a  tak nás 
napadlo, že celou zahradní slavnost 
budeme ladit do kouzelnické nálady. 
Děti se převlékly do kostýmů kou-
zelníků, čarodějů a čarodějnic a usa-
dily se na lavičky. Rodiče, kteří přišli 
dříve, se společně s dětmi vrátili do 
dětských let. Představení kouzelníka 
bylo doprovázeno veselou hudbou 
a na kouzelníkovi bylo vidět, že má 
zkušenosti s  reakcemi malých dětí. 
Vše mělo humor, spád a do předsta-
vení se zapojilo i pár dětí. Po předsta-
vení nastala pro děti a jejich rodiče ta 
nejdůležitější část  – pasování před-

školáků. Děti byly postupně všem 
přítomným představeny a  učitelky 
jim předaly pamětní medaili, šerpu 
a  osobní památník. Každému dítěti 
ho vedeme po celou dobu docházky 
do mateřské školy a obsahuje osobní 
údaje, fotografie, prožité akce, vlastní 
kresby a další důležité věci pro dítě. 
Poté následovala zábava v  podobě 
různých soutěží. Na jednom stanovi-
šti mohli děti i rodiče převážet straši-
delné plyšáky kolečkem překážkovou 
dráhou, na dalším byly kouzelnické 
skládanky v  podobě myši, pavou-
ka, netopýrů a  dalších tajemných 
předmětů. V další části zahrady jste 
mohli najít soutěž v  letu na koštěti 
překážkovou dráhou, soutěž v hodu 
hadem na cíl, namotávání pavouků 
na provázek. A  aby byla zahradní 
slavnost opravdu slavností, postarali 
se rodiče o pohoštění – ovoce, slané 
tyčinky, sušenky a  drobné upečené 
zákusky. Došlo i  na neformální po-
povídání a na dětech bylo vidět, že si 
vše užily. Bylo to opravdu příjemné 
odpoledne.

Lenka Hamplová, 
Bc. Zdeňka Veselková

KVĚTEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO
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3. a 4. 6. 2022 se konečně v Tý-
ništi nad Orlicí uskutečnil dvakrát 
překládaný jubilejní 25. ročník 
týnišťského swingového festivalu 
J. Marčíka. A  vyplatilo se počkat. 
Podařilo se úplně všechno, nepo-
kazilo se snad vůbec nic. Kvalitní 
program, organizace klapala jako 
hodinky, sponzoři byli velmi, vel-
mi štědří (i v této ekonomicky ne-
jisté době), diváků přišlo nejvíce 
v  historii celého festivalu, počasí 
také vyšlo… Tak takový byl v kost-
ce náš festival. Superlativy nešet-
řily ani největší hvězdy festivalu – 
Ondřej Gregor Brzobohatý, Ilona 
Csáková nebo Petr Bende.

Nebudu se rozepisovat o  tom, 
kdo, jak a  kdy hrál. Kdo a  kdy je 
dle programu festivalu jasné, a jak 
- nechám na posouzení a pocitech 
vás, kteří jste přišli, zažili a  vidě-
li. Myslím, že program byl natolik 
pestrý a umělecky hodnotný, že si 
každý určitě vybral.

25. týnišťský swingový festival 
Jardy Marčíka se konal za finanč-
ní podpory Královéhradeckého 
kraje

Větší prostor bych (už tradičně) 
věnovala divákům…

Na vyspělost a  zralost týnišť-
ského publika jsem pěla ódy už 
v článku z minulého ročníku. Le-
tos mě napadaly v souvislosti s di-
váky jiné myšlenky související se 
situací a  událostmi, které se děly 
a aktuálně dějí kolem nás.

Dva roky kulturního temna 
a strašení na všech možných i ne-
možných frontách udělalo s  lid-
mi (a  tedy i  diváky) své. Mám 
na mysli různé smrtelné virózy, 
lockdowny, války, nouzové sta-
vy, určitě jste si všimli, že i před-
pověď počasí v  televizi v  případě 
deště a  bouřek je sdělována s  vý-
hružně-dramatickým podtónem. 
A  výsledek se dostavil. Přesto, že 
naprosto všem vadil v  těch „nej-
lepších“ dobách kovidu omezený 
pohyb (např. mezi okresy), ne-
možnost navštěvovat restaurace, 
kulturní a  sportovní zařízení, do-
konce i nucený homeoffice (v pří-
padech, kde to bylo možné), dva 
roky jsou dva roky… a  tak nějak 
jsme si na to zvykli. A  pak přišel 
konec a život se vrátil do normál-
ních kolejí, ale zdá se, že jsme se 
rozdělili na dva tábory. Jedna část 
lidí se už nemohla dočkat a  roz-
jela se naplno  – sport, kultura, 
atd… hlavně, že se něco konečně 

děje. Ale ta druhá část, aniž by si 
to uvědomovala, si za ty dva roky 
zvykla a prostě doma zpohodlně-
la. Vlastně jim to vyhovuje, vždyť 
si stačí pustit televizi, a on vlastně 
ten kovid furt je, co kdyby někde 
na akci… ano, jsou i  tací, kteří se 
ještě mezi lidi trochu bojí. Proč 
ten obšírný úvod, popis… žádný 
pořadatel ještě dnes dopředu ne-
tuší, v jakém poměru jsou ony dvě 
skupiny lidí právě v jeho místě pů-
sobení. Na jaře jsem měla zprávy 
od kolegů, že jsou nuceni pro ne-
zájem diváků akce rušit (dokonce 
i  pražská divadla, kde poptávka 
po vstupenkách vždycky převyšo-
vala nabídku). Něco mi říkalo, že 
v Týništi se není čeho bát, protože 
život v  Týništi si i  během kovidu 
udržel relativně „normální“ chod. 
A jsem moc ráda, že se mi to po-
tvrdilo. Co potvrdilo  – statistiky 
návštěvnosti festivalu za celých 25 
let neznám, ale dovoluji si tipnout, 
že takovou návštěvnost jako letos, 
festival ještě nezažil. Jsem ráda, že 
v Týništi a mezi příznivci swingo-
vé hudby stoprocentně převažuje 
ona první skupina a chtěla bych jí 
velmi poděkovat. Děláme to pro 
vás a  díky vám konečně zase za-
žíváme dobrý pocit z  naší práce. 
Děkujeme.

HLAVNÍ PARTNER:
Město Týniště nad Orlicí

A protože si takového diváka ne-
lze nevážit, snažíme se postupně, 
po krůčcích zpříjemnit vám všem 
pobyt na festivalu. Po postupném 
zkvalitňování občerstvení (stánek 
s moravským vínem – Adámkovo 
vinařství, Cafe na kole), jsme se 
letos zaměřili na zjednodušení ná-
kupu cenově zvýhodněných vstu-
penek před akcí. Snažili jsme se 
tak vyjít vstříc i mimotýnišťákům, 
kteří by si pro ně museli přijet. Od 
9. 5. jste měli všichni možnost za-
koupit si dvou- i jednodenní před-
prodejové vstupenky on-line na 
webových stránkách Kulturního 
centra. A  podle počtu takto za-
koupených vstupenek to byl dobrý 
tah a navíc nám zjednodušil (hlav-
ně do budoucna) a zlevnil náklady 
na výrobu vstupenek a  hlavně  – 
vám všem šetří čas.

GENERÁLNÍ PARTNER:

A  nyní pár slov uznání a  díků 
všem, bez kterých bychom si 
takhle hvězdný program moh-
li tak akorát malovat na papír, 
zkrátka těm, bez kterých by se nic 
z toho, o čem píšu, reálně nemoh-
lo uskutečnit. Hovořím, jak jinak, 
o  všech, kteří „dodali“ finance. 
Hlavním partnerem, a to nejen fi-
nančním, ale i morálním, je Měs-
to Týniště nad Orlicí. Děkujeme, 
že swingový festival považuje i za 
svou vizitku a má spolu s námi or-
ganizátory snahu posunovat jeho 
úroveň dál a  dál, výš a  výš. Váží-
me si velmi toho, že nám „fandí“ 
i  Královéhradecký kraj, který 
nám ve formě grantu přispěl také 
nemalou finanční částkou.

GENERÁLNÍM PARTNEREM 
festivalu byla stálice mezi spon-
zory – INGTOP, s.r.o. a INGTOP 
METAL, s.r.o. Děkujeme.

Mezi HLAVNÍ SPONZORY se 
podle výše finanční podpory „no-
minovaly“: IndiGO group s.r.o., 
AGRICO, s.r.o., POJEZDALA 
s.r.o., STAMONT CZ, s.r.o., ODE-
KO, s.r.o. a  Kooperativa pojišťov-
na, a.s., Vienna Insurance Group.

 

Mezi festivalové stálice již tra-
dičně patři i 13 DALŠÍCH SPON-
ZORŮ:

Lékárna na náměstí, LURA-
-K s.r.o., Květinářství JASMÍNA - 
Hana Dobešová, I  vy jste pro nás 
nepostradatelní – děkujeme.

Jménem pořadatele festivalu 
(Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí) moc všem děkujeme. 
Jste pro nás velmi důležití, díky 
vám můžeme např. i  zlepšovat 
a  rozšiřovat medializaci festiva-
lu a  přivést do Týniště více divá-
ků a  hlavně ty, kteří o  nás dosud 
nevěděli. Bez vás by to opravdu 
nešlo.

Zakoplaho band a  Black Buři-
ňos

Velký dík patří dále všem, kteří 
se na festivalu jakýmkoliv způso-
bem podíleli – jmenovitě ZUŠ Tý-
niště nad Orlicí, Mladému týnišť-
skému big bandu, Službám města 
Týniště nad Orlicí, Městské poli-
cii, která v  noci hlídala klavír na 
pódiu, brigádníkům… Snad jsem 
na nikoho nezapomněla.

MEDIÁLNÍ PARTNER:

O akci jste mohli dozvědět i zde:
Orlický týdeník, Týdeník 

5plus2, MF Dnes, Právo, Orlicky.
net, ORIN - orlické inzertní novi-
ny, Zpravodaj města Týniště nad 
Orlicí, kc.tyniste.cz, facebook Kul-
turní centrum, ZUŠ Týniště, Mla-
dý týmišťský big band/MTBB

25. ročník Týnišťského swingo-
vého festivalu Jardy Marčíka je za 
námi a  ještě dlouho v  nás zůsta-
ne ten krásný pocit, že se „něco“ 
zcela výjimečného a  velkého po-
dařilo - krásná, hudebně hodnot-
ná, organizačně dobře zvládnutá 
akce, která přesahuje svou kvali-
tou a návštěvností rozměry nejen 
města nebo okresu, ale i  kraje. Je 
to důkaz, že když se chce, a  spojí 
se mnoho subjektů a  lidí, kterým 
na věci záleží, dá se i  na malém 
městě jako je Týniště nad Orlicí 
s  malým organizačním týmem, 
v nízkorozpočtovém profilu, udě-
lat akci, za kterou by se nemuselo 
stydět žádné velké město (které 
má s námi nesrovnatelné podmín-
ky jak finanční, tak organizační). 
A  ještě tradiční zdravice tam na-
horu – děkujeme za krásné počasí 
po oba dva dny.

- Dana Dobešová –
(barevné fotografie na straně 2 

- kompletní fotogalerie 25. týnišť-
ského swingového festivalu Jardy 
Marčíka bude na kc.tyniste.cz)

Na viděnou příští rok 2. a 3. 6.  
2023 na 26. týnišťském swingovém 
festivale Jardy Marčíka v  Týništi 
nad Orlicí na Tyršově náměstí.

25. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA
JE ZA NÁMI… A BYL VELKOLEPÝ



Ani si neuvědomujeme, ale 
prožíváme zásadní historickou 
změnu. Po 23 letech se divadelní 
skupina Temno (stále pod hlavič-
kou DS Jirásek) rozšiřuje o mladé 
členy a pouští se do dramaturgic-

kého záměru, který tady taky ještě 
nebyl.

V rámci TDP uvedeme dílo Da-
vida Drábka: „Sněhurka  – Nová 
generace“ (v podtitulu stojí: „Hra 
pro celou rodinu“.)

„Tato mladá krev je nabíjející, 
protože za nějaký čas bychom byli 
schopni nacvičit jen např. „Tři na 
lavičce“ nebo jiná dílka z  geriat-
rického centra. Nedá se nic dělat, 
ale všichni nějak moc rychle „do-

spíváme“ a  tato omlazovací kůra 
bude jistě pro Temno očistná 
a perspektivní.“

Divadelní soubor Temno

TEMNO SE GENERAČNĚ ROZROSTLO
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A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na 
této skále zbuduji svou církev a brá-
ny pekel ji nepřemohou.

Matouš 16,18

Dobře víme, jak to dopadlo s tou 
„skálou“, na které Kristus vybudo-
val svou církev. Petr sice v  Ježíši 
rozpoznal Mesiáše, ale když mu šlo 
o  život, nenašel vnitřní sílu se ke 
svému Pánu přiznat. Určitě nejsme 
lepší než Petr. Víme, jak snadno se 
naše jistota víry může zvrátit v ne-
jistotu. Jak křehká je vnitřní síla 
přiznávat se ke Kristu. O  to více 
nás překvapí, jaké zaslíbení tu cír-
kev od Ježíše dostává: brány pekel ji 
nepřemohou. Totiž tu církev, která 

se rozhodla pro Krista, která se ho 
chce držet jako Božího Syna – na-
vzdory své vlastní slabosti. Tato 
církev obstojí i  tváří tvář peklu. 
I kdyby se snad ocitla v zajetí tem-
ných hlubin – a pod nimi si zřejmě 
můžeme představit úplně všech-
no, co člověka vzdaluje od Boha 
–, brány pekla ji nemohou uvěznit 
natrvalo. Nemohou ji zabránit volat 
ke Kristu. Nemohou Kristu zabrá-
nit, aby k ní promlouval, aby si pro 
svou církev přišel a vyvedl ji z toho 
pekla ven.

Pane Ježíši Kriste, spolu s Petrem 
v tobě poznáváme Božího Syna. Pro-
síme vyváděj nás ze zajetí pochyb-

ností, slabostí a nedůvěry. Amen

Píseň:
Ref.: Sláva, vstává už z bázně Boží 

lid, chválu vzdává, že víru si nedá 
vzít, chválu vzdává Pánu, Bohu 
zástupů, jenž odnímá důvěřivých 
potupu.
1. Mrazem, vedrem, nocí, tmou ty 

povedeš mě dál, a i kdybych sám 
stál, pročpak bych se bál, tvoje 
svatá vůle zárukou je mou, že mě 
držíš i  nad hloubkou bezednou. 
Ref.

2. A když budu zoufalý a nekoneč-
ně sám, otevři mi oči a ukaž mi 
svůj chrám, do něhož se proudy, 
proudy pohrnou, takže mocní 

beze slova ustrnou. Ref.
3. Svoji církev křehoučkou jak sně-

hobílý květ opatruj, tak prosím, 
by neklesla zpět, aby v  dobrém 
stála, pravdu zdvihla výš, dřív 
než ji sám přijmeš ve svou slávy 
říš. Ref.
Píseň ze zpěvníku Svítá č. 300 

Radostná (tradicionál, text B. Pi-
voňka).

Shromáždění v červenci budou 
konat (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

10. 7.–10:30 h
24. 7.–10:30 h

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ



V Péči o dušení zdraví podporu-
jí klienty s  duševním onemocně-
ním – doma i ve volném čase

Už 13 let funguje v okrese Rych-
nov nad Kněžnou nezisková orga-
nizace Péče o duševní zdraví, která 
podporuje osoby s duševním one-
mocněním. Proč?

Jezdí za klienty domů, současně 
je motivují k aktivitě

Péče o duševní zdraví poskytuje 
službu sociální rehabilitace. Sociál-
ní pracovníci jezdí za klienty domů 

a podporují je při zvládání projevů 
duševní nemoci v  běžném živo-
tě. „Klienty také motivujeme, aby 
navštívili některou z našich volno-
časových aktivit. Máme například 
Otevřený klub. Skvěle funguje jako 
místo, kde mohou sdílet své prožit-
ky, najít pochopení a  získat přáte-
le,“ uvedl Mgr. Pavel Provazník, 
vedoucí střediska Péče o  duševní 
zdraví v Rychnově nad Kněžnou.

Příklad z praxe – z izolace k ak-
tivnímu členství a  podpoře ostat-

ních
Pan K. je vzdělaný muž, kte-

rý kvůli duševnímu onemocnění 
musel opustit svoji práci. Izoloval 
se doma, vídal se pouze se sestrou 
a matkou. Měl obavy vyjít ven, děsil 
se cestovat hromadnou dopravou. 
Jeho matka se sestrou oslovily so-
ciální pracovníky z Péče o duševní 
zdraví. Po intenzivní spolupráci 
pan K. souhlasil, že ho jeho sest-
ra bude vozit na setkání v  rámci 
Otevřeného klubu. O  pár měsíců 

později: pan K. do klubu dojíždí 
sám a  je jeho velmi aktivním čle-
nem, dokonce podporuje nováčky. 
Nemá problém sejít se v kavárně na 
schůzce, chodí i na různé přednáš-
ky, dokonce kontaktoval kolegy ze 
zaměstnání.

V  současné době využívá slu-
žeb neziskovky 60 klientů. Pra-
covníky je možné kontaktovat na 
494 322 025 nebo pdz-rk@pdz.cz.

Mgr. Magdalena Plivová

Vážení čtenáři týnišťského Zpra-
vodaje,

rádi bychom se s  vámi poděli-
li o  naši radost, že LMŠ Lesokruh 
úspěšně prošla kontrolou České 
školní inspekce (lesní školka oprav-
du není jen banda dětí v  lese, kte-
ré si můžou dělat, co chtějí). Paní 
inspektorky ocenily způsob práce 

s  dětmi i  skvělé paní učitelky. Vi-
děly, že děti jsou u nás na prvním 
místě. Kvitovaly, jakým způsobem 
je vedeme k  samostatnosti, sebe-
obsluze, že jim necháváme pro-
stor k sebevyjádření, vedeme je ke 
slušnému chování a  vnímavosti 
k  ostatním kamarádům. Ale i  že 
je při problému neběžíme hned 

zachraňovat, ale necháváme je se 
s ním vyrovnat samy a najít řešení, 
pokud je to v jejich silách. Ocenily 
vysokou přírodovědnou gramot-
nost "našich" dětí, a že je rozvíjíme 
i ve všech ostatních oblastech. Také 
vnímaly skvěle fungující komuni-
tu „našich“ rodičů, kterým tímto 
moc děkujeme za podporu našeho 

dlouhodobého snažení, které bylo 
teď oficiálně korunováno pozitivní 
zprávou ČŠI. Na vavřínech se ale 
rozhodně nechystáme usnout a bu-
deme pokračovat v naší práci s dět-
mi, která nám dává velký smysl, na 
stejné úrovni jako doposud.

Martina Kašparová

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

LESNÍ KLUB LESOKRUH
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Na konci května se žáci naší ško-
ly zúčastnili výměnného pobytu 
v malebné vesničce ve Slovenském 
rudohoří Čierny Balog. Díky covi-
du uplynuly od posledního setkání 
tři roky. O to víc se žáci těšili a my, 
učitelé, také.

A skutečně bylo na co! Pohodová 

cesta, milé přivítání ve škole, vý-
let Čiernohronskou úzkokolejkou 
do místního Lesnického skanzenu 
Vydrovo, kde jsme soutěžili o me-
daile, turnaj ve vybíjené, výlety se 
slovenskými rodinami, plná hlava 
slovenských slovíček, ale hlavně 
nezapomenutelné zážitky.

Hodně dětí se se svým kamará-
dem teprve seznámilo, ale už teď 
jsou z nich kámoši na celý život.

Při loučení se objevily i  slzičky 
a  zezadu autobusu se ozvalo: „Já 
to asi nedám.“ A kdosi odpověděl: 
„Ty kámo, já taky ne!“ Co k  tomu 
dodat?

Za rok přivítáme kamarády ze 
Slovenska zase u  nás a  budeme 
slavit 50 let tohoto přátelství, které 
založila Libuše Nováková a  Hana 
Perašínová.

Mgr. Lenka Lohniská

V pátek 10. 6. jsme se sešli před 
školou a v osm hodin vyrazili při-
praveným autobusem na dlouho 
očekávaný výlet. Jeho cílem byla 
Ostrá u Lysé nad Labem a Chleby.

Výlet jsme si užívali od samot-
ného začátku. V  autobuse jsme si 
povídali, hráli hry, pouštěli písnič-
ky a zpívali. Do Ostré jsme dorazili 

v  10 hodin. Čekala nás prohlídka 
centra řemesel Botanicus včet-
ně přilehlých bylinných zahrad. 
Průvodkyně nám ukázala např. 
drátenickou dílnu, rýžoviště zlata, 
provaznictví, tiskárnu a  kovárnu. 
Sami jsme si mohli vyzkoušet vý-
robu mýdla, ručního papíru, svíčky 
a provazu. Kdo chtěl, mohl i rýžo-

vat zlato, vyrazit si minci, nazdobit 
perníček, vyrobit loutku.

Další naše cesta směřovala do 
soukromé zoologické zahrady 
Chleby u  Nymburka. V  ní jsme 
samozřejmě viděli spoustu zví-
řat  – opice, pávy, surikaty, lvy, 
medvědy  – některé jsme si mohli 
i  nakrmit a  pohladit. Skvělým za-

končením prohlídky byl čas, který 
jsme strávili na velkém dětském 
hřišti s houpačkami, prolézačkami, 
lanovkami a obrovskou nafukovací 
trampolínou.

Domů jsme se vrátili se spous-
tou suvenýrů i  neopakovatelných 
zážitků.

Žáci 7. A + 7. D

49 LET PŘÁTELSTVÍ ZŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ A ZŠ ČIERNY BALOG

ŠKOLNÍ VÝLET 7. A + 7. D
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Dne 2. 6. jsme se vydali na škol-
ní výlet. V  6:25 jsme měli sraz na 
nádraží a  vyrazili jsme vlakem do 
Teplic nad Metují. Když jsme dojeli 
do Teplic, nastoupili jsme do auto-
busu, který nás odvezl ke vstupu do 

Teplických skal, protože motoráček 
nebyl v  provozu. Koupili jsme si 
vstupenky a  vyrazili jsme na túru. 
Šli jsme z Teplických skal přes Vlčí 
rokli a  došli jsme do Adršpachu. 
Cesta byla asi 8 kilometrů dlouhá 

a poměrně náročná, často do scho-
dů, ze schodů, po kořenech, ale na-
štěstí jsme měli pěkné počasí, a tak 
se to ani tolik neklouzalo. Zastavili 
jsme se na vyhlídce, na které jsme 
viděli skalní útvary: Milence, Sta-

rostu, Starostovou a  další. V  Adr-
špachu jsme měli rozchod a  pak 
jsme jeli vlakem zpět do Týniště 
nad Orlicí.

Žákyně 8. B – M. Jíchová, 
T. Hübnerová, A. Janečková

V pátek 13. května se uskutečnil 
dlouho očekávaný výlet do Dráž-
ďan, na který se všichni přihlášení 
osmáci moc těšili.

Od školy jsme vyráželi brzy ráno, 
v šest hodin jsme již seděli na svých 
místech v autobuse. Cesta trvala asi 
čtyři hodiny s přestávkami. Kolem 

10. hodiny jsme dorazili do cíle 
a od parkoviště autobusů se vydali 
na procházku Drážďanami. Paní 
průvodkyně nás provedla po ná-
městí a  vyprávěla nám o  pohnuté 
historii tohoto nádherného města. 
Poté jsme se šli podívat do kostela 
Frauenkirche, který nás upoutal 

nádhernou výzdobou. Následova-
la návštěva Zwingeru, komplexu 
barokních budov ve Starém městě, 
kde jsme si mohli zvolit prohlídku 
podle vlastního uvážení. K  vidění 
byla Galerie starých mistrů, sbírka 
porcelánu a Matematicko-fyzikální 
salon.

Naše následující kroky vedly na 
náměstí Altmarkt, kde jsme měli 
dvouhodinový rozchod. Občerstvi-
li jsme se, nakoupili suvenýry a plni 
zážitků vyrazili zpět domů.

Adéla Janečková, 
Michaela Jíchová

ŠKOLNÍ VÝLET 8. B

VÝLET DO DRÁŽĎAN

Po 3 letech se konečně podařilo 
uskutečnit dlouho očekávaný vý-
měnný pobyt naší školy v Čiernem 
Balogu. Pro mě, novou zástupkyni 
Editu Burešovou i řadu žáků to byla 

cesta do neznáma. Vřelé a srdečné 
přijetí, bohatý a  pestrý program 
s  péčí vzorného hostitele, výměna 
pedagogických zkušeností před-
čila veškeré naše očekávání. Chci 

touto formou poděkovat našim 
slovenským přátelům a  zároveň je 
pozvat příští rok do Týniště, aby-
chom společně oslavili půl století 
naší vzájemné spolupráce. Věřím, 

že ta bude i nadále pokračovat mi-
nimálně se stejnou intenzitou jako 
nadále.

Mgr. Marian Janko

VÝMĚNNÝ POBYT V ČIERNEM BALOGU
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Na začátku května naše škola 
přijala pro druhý stupeň celkem 
devět žáků z Ukrajiny. Do školy na-
stoupili v  podstatě ihned po svém 
příjezdu. Rozhodli jsme se pro ně 
vytvořit speciální třídu, kde se učili 
pouze český jazyk. Skoro dva mě-
síce jsme se vzájemně seznamovali, 
obohacovali o kulturní tradice na-
šich zemích a  naučili jaké zvlášt-
nosti naše jazyky mají. Jejich učení 
mělo také i  praktické dovednosti. 
Mohli jste žáky potkat ve městě, 
kdy jsme je vyslali s nákupním se-
znamem.

,Škola se mi velmi líbí, hodiny 
jsou zajímavé a  učitelé mi hodně 
pomáhají. Spolužáci jsou hodní 

a přijali mě velmi dobře.“ - Domi-
nika (žákyně z Ukrajiny, 6.A)

,Líbí se mi ve škole. Moji spo-
lužáci jsou strašně v  pohodě, líbí 
se mi s  nimi povídat. Moje třídní 
učitelka je hodná.“ – Jana (žákyně 
z Ukrajiny, 8.B)

,Ve škole se mi líbí, mám zde 
mnoho kamarádů. Nejraději mám 
předměty: český jazyk, výtvarku, 
svět práce a tělocvik. Z učitelů mám 
nejraději paní učitelku Fabiánovou, 
Hejhalovou a Mlynářovou.“ – Ana-
stázie (žákyně z Ukrajiny, 6.A)

Některé rodiny se rozhodly pro 
návrat na Ukrajinu, někteří s námi 
zůstanou. Přejeme jim tedy šťast-
nou cestu.

Hejhalová Kristýna

ŽÁCI Z UKRAJINY V NAŠÍ ŠKOLE
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Děkuji p. Hlavové a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Josef Olšák
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STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU

PO ODBORNÉM ZAŠKOLENÍ 
VÍCE NEŽ

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
30 000 Kč 75 000 Kč

13.  6.  2022 Týniště nad Orlicí, ALPHA VSS 
Czech s.r.o. je přímým dodavatelem autozámků pro 
osobní i  nákladní vozidla světových značek jako 
jsou Bentley, Audi, Passat, MAN, DAF aj. V Týništi 
nad Orlicí zaměstnává 300 zaměstnanců.

Modré pondělí je sportovní den pro všechny 
zaměstnance. Místo do práce se jde na celý den 
na stadion. Letos nám dopoledne pršelo, ale od-
poledne svítilo sluníčko.

Po rozcvičce skupina cyklistů odjela na čtyřho-
dinový výjezd do okolí. Ostatní dle vlastní volby: 
kopaná, štafetový běh 4x100m, ringo, nohejbal, 
volejbal, hod na koš, jóga, badminton, kroket. 
Anebo u stolu karty a deskové hry.

Celý den byl v provozu výčep s nealkoholický-
mi nápoji, k obědu byl steak. DJ pouštěl příjemné 
melodie. Každý si přišel na své.

Modré pondělí v ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.
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Reklamní agentura MEGA 
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: +420 491 200 471 | e-mail: objednavky@mega-cz.com

mega
since     1997

gsm: +420 604 791 591
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Červen byl u nás v MŠ plný akcí, ale 
i ke konci května jsme se nenudili.

Simulace evakuace MŠ  – Nový 
nečekaný zážitek

V květnu byla pro děti velkou udá-
lostí simulace evakuace naší školy, 
která proběhla za účasti JSDH Tý-
niště nad Orlicí. Během evakuace 
jsme si zkusili, jak se co nejrychleji 
dostat ze školy v  případě hrozícího 
nebezpečí. Podle seznamů dětí a vý-
povědí učitelek bylo zjištěno, že se 
v budově nacházejí ještě 3 osoby, kte-
ré byly záhy zachráněny a vyneseny 
z budovy do bezpečí. Po této ukázce 
práce hasičů si děti mohly vyzkoušet 
jejich výstroj, stříkat vodu z  hadice 
či se projet hasičským autem. Velice 
děkujeme panu Šimonovi a ostatním 
hasičům z jednotky, že nám umožnili 
uspořádat tuto evakuaci.

Tyflo Centrum HK
Do MŠ nás přijela navštívit vodí-

cí fena Valinka se svojí majitelkou 
a  pracovnicemi hradeckého Tyflo 
Centra. S velkou chutí nám vyprávěly 
a ukázaly, co všechno umí speciálně 
vycvičený pes, který pomáhá nevi-
domým. Předvedly nám, jak vodící 
pes upozorní páníčka na překážku 
na cestě nebo jak vyhledá předměty 
spadlé na zemi. Děti si vyzkoušely 
některé speciální pomůcky, které po-
máhají zrakově postiženým lidem, 
např. mluvící hodinky nebo čidlo na 
hrnečku, které hlásí konec nalévání, 
aby tekutina nepřetekla. Tato před-
náška a  ukázka byla nejen pro děti, 
ale i pro paní učitelky velkým příno-
sem.

Návštěva ZUŠ
Předškoláci naší mateřské školy 

navštívili ZUŠ v  Týništi nad Orlicí. 
Přivítali nás dva klauni, kteří pro-
vázeli děti po škole a seznamovali je 
s hudebními nástroji - klarinet, bicí, 
klavír, trubka, flétna a také s tancem, 
zpěvem a výtvarnou oblastí. Byla to 
všechno velká zábava a naše děti od-
cházely spokojené a plné inspirace.

Svátek dětí
MDD jsme oslavili divadelním 

představením společnosti Kozlík  – 
Vodnickou pohádkou, stopovanou 

v nedalekém lese a piknikem na škol-
ní zahradě. Byli jsme rádi, že nám 
počasí přálo.

Entenýky dva špalíky pojedeme 
do Afriky

- zněla v naší školce písnička, kte-
rou jsme s dětmi nacvičili. Afrika to 
sice úplně nebyla, ale byl to výlet do 
ZOO a Safari Dvůr Králové n.L. Tě-
šili jsme se na slony, opice, lvy, zebry, 
nosorožce, antilopy, hrochy a žirafy. 
Přestože nám téměř celý den propr-
šel, naše přání se nám splnila beze 
zbytku. Viděli jsme skutečně všechna 
zmíněná zvířata, ale i  spoustu dal-
ších. Unavení, avšak spokojení, jsme 
se vraceli zpět do naší školy.

Školní olympiáda
Sportovní akcí byla Školní olympi-

áda. Předškoláci se utkali ve čtyřech 
různě náročných disciplínách, jako je 
běh, kop na bránu, hod na cíl nebo 
slalom s vajíčkem na lžíci. Nakonec 
byli vyhlášeni 3 nejúspěšnější spor-
tovci a všichni zúčastnění dostali di-
plom a sladkou medaili.

Přespávačka v MŠ
Předškoláci si mohli poprvé vy-

zkoušet přespání v MŠ. Zahráli jsme 
si na piráty. Naše loď s  provazovou 
lávkou a  vlastnoručně vyrobenou 
vlajkou se jmenovala KOST. Vyjeli 
jsme na širé moře hledat poklad. Jako 
správní piráti jsme si večeři přichys-
tali sami. Poklad jsme díky nápově-
dám našli (za každý splněný úkol jed-
na nápověda). Za stříbrňáky z truhly 
jsme si koupili svítivé odměny a  šli 
pak spokojeně spát.

Poslední zvoneček
Jak už to v  červnu v  mateřských 

školách bývá, loučili jsme se s před-
školáky, kteří hned po prázdninách 
nastupují do první třídy. I  u  nás 
máme tradiční „Poslední zvoneček“. 
Se školou se naši předškoláci rozlou-
čili komponovaným programem pro 
rodiče Máme rádi zvířata a nechybě-
lo ani pasování šerpou na školáky.

Zbývá už jen popřát úplně všem 
krásné léto, hezké prázdniny a mnoho 
bezva zážitků z dovolených.

Za kolektiv Mateřské školy – 
U Dubu

Mgr. Alena Mitanová

ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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Na začátku měsíce nás již po-
druhé navštívily nejmenší děti 
z  Dětské skupiny Tomík, pro 
které byl připraven zábavný pro-
gram Hrajeme si s Krtečkem. Na 
dopolední a  odpolední setkání 
s  Makovou panenkou a  motýlem 
Emanuelem dorazili děti a  rodi-
če z  MC Ratolest. Všichni se se-
známili s  pohádkou, vyrobili si 

barevného motýla a  prohlédli si 
spoustu nových knih. Velmi tímto 
děkujeme paní Janě Matuškové za 
dlouhodobou spolupráci.

8.  června se ve výstavním sále 
sešli děti a  dospělí se zájmem 
o  přírodu. Konal se zde již třetí 
cyklus interaktivního programu 
Bionika, který vede paní Tereza 
Hejtmánková. Tentokrát jsme se 

ponořili do hmyzí říše a  nechali 
se inspirovat skupinou motýlů. 
Na konci měsíce do knihovny 
zavítali žáci ze ZŠ Lípa nad Orli-
cí a  ze ZŠ Albrechtice nad Orlicí 
na tradiční pasování prvňáčků na 
čtenáře. Všichni si užili předsta-
vení „Zpívací písničky“ od Jany 
Rychterové, která je po svém hu-
debním vystoupení pasovala na 

čtenáře. Velmi děkujeme MAS 
NAD ORLICÍ, o. p. s. za spolu-
práci.

Všechny akce se velmi vydařily 
a  největší odměnou pro nás byl 
úsměv a spokojenost na tváři dětí 
a jejich rodičů. O prázdninách se 
můžete těšit na Pohádkovou cestu 
a zúčastnit se naší nové soutěže.

Jana Novotná

V  červnu jsme ve výstavním 
sále nejprve přivítali pana Václava 
Matějku z  Mykologického klubu 
Rychnov nad Kněžnou, který nám 
objasnil úlohu hub v  přírodě, jaké 
otravy existují a  dozvěděli jsme se 
i  některé zajímavosti jako napří-
klad, které řemeslné výrobky se dají 
z hub vyrobit, jak se z nich získává 
barvivo a  že existují houby siláci. 
Moc děkujeme za poutavé vyprá-
vění a  výstavku čerstvých hub, se 
kterou pomohli pánové Karel Lep-
šík a Slavomír Slaboň. Na podzim 
se těšíme na pokračování a plánu-
jeme také společnou vycházku do 
okolních lesů.

Další akce, na kterou jsme se 
moc těšili, byla cestopisná. Pozvání 
přijali cestovatelé Petr Kvarda a Pa-
vel Chlum, kteří nás provedli mo-
čály a pralesy přírodních rezervací 

s  Mayskými památkami roztrou-
šenými po celém poloostrově Yu-
catan. Navštívili jsme samostatný 
stát Belize a  jeho karibské ostrovy, 
obdivovali světoznámé památky 
Mayů, komplexy Tikal, Palenque, 
Chicen Itza či Cobá a dobře jsme se 
bavili. Jejich vyprávění bylo pouta-
vé a zábavné, a proto se v budouc-
nu s touto sympatickou dvojicí ur-
čitě ještě uvidíme.

V  druhé polovině měsíce pro-
bíhala revize knihovního fondu, 
a proto byla knihovna pro čtenáře 
uzavřena. Nyní jsme již opět připra-
veni splnit všechny požadavky čte-
nářů. Připomínáme, že v  létě platí 
prázdninová půjčovní doba, kterou 
také najdete na www.knihovnaty-
niste.cz nebo na facebooku fc.me/
knihovnatynistenadorlici

Petra Štanclová

ČERVNOVÉ AKCE – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

OD HUB AŽ PO MEXICO
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Půjčovní doba o prázdninách:

Dospělé oddělení
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Dětské oddělení
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30

RAZÍTKA
DODÁVÁME KOMPLETNÍ SORTIMENT RAZÍTEK

objednávejte na: objednavky@mega-cz.com
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Homesharing je nová forma 
podpory rodin pečujících o  dítě 
s  postižením formou tzv. sdílené 
péče. Dítě s postižením si na urči-
tý, předem domluvený čas, přebírá 
vyškolený hostitel a pečuje o něj ve 
svém domově jako o člena své rodi-
ny… V ČR se homesharing postup-
ně šíří díky podpoře Nadačního 
fondu ABAKUS.

Když jsme se vloni v červnu stali 
zastřešující organizací pro home-
sharing v  rámci Královéhradecké-
ho kraje, věděli jsme jen to, že se 
těšíme a  že nevíme přesně, co nás 
čeká. Od té doby jsme my v Centru 
Orion, přihlášené pečující rodiny 
i  zájemci o  hostitelství ušli velký 
kus cesty.

Pracujeme s  pečujícími rodina-
mi, které se k nám do projektu hlásí 
- každá z nich si nese svůj jedinečný 
příběh, který s  námi sdílí a  my se 
tak stáváme jeho součástí. Vnímá-
me nelehký osud rodin a  zároveň 
velkou lásku, sílu rodiny i  naději, 
že jim homesharing pomůže. Ro-
diny s námi sdílejí svůj každodenní 
život, svoje starosti, ale i  radosti. 

Do rodin jezdíme opakovaně, a tak 
postupně vznikají i mezi námi, ro-
dinou a dítětem s postižením nové 
vztahy, které nás obohacují.

Před rokem jsme si nebyli jistí, 
jestli se vůbec přihlásí nějací zá-
jemci o  hostitelství. Dnes máme 
velkou radost, že se nám hlásí lidé 
z celého kraje. Při osobním setkání 
s každým z nich pak vnímáme vel-
kou chuť pomoci konkrétní rodině 
s dítětem s postižením, jejich ocho-
tu věnovat svůj volný čas a  ener-
gii i  otevřené srdce připravené na 
nová přátelství a  zážitky. Těší nás 
také jejich motivace - řada zájemců 
o hostitelství chce tímto způsobem 
ukázat svým vlastním dětem, že 
mezi námi žijí i lidé, kteří potřebu-
jí pomoc. Zároveň vnímají, že tato 
pomoc může velmi obohatit také je 
samotné i celou jejich rodinu. Kaž-
dé takové setkání je pro mne osob-
ně hlubokým lidským zážitkem 
a vnímám velkou úctu a respekt.

Postupně jsme také vytvářeli 
funkční a profesionální tým, který 
je schopen poskytnout odbornou 
pomoc a  podporu při přípravě 

i  v  průběhu homesharingu všem 
stranám  – rodičům dítěte, dítěti 
s postižením i hostiteli.

V  současné době tvoří náš od-
borný tým tři ženy: Marie Vr-
záková, koordinátorka projektu 
a hostitelů, Iva Doudová, speciální 
pedagožka a  průvodkyně dítěte 
a  Táňa Brodská, terapeutka pro 
pečující rodiče. Celou koncepci 
homesharingu průběžně ladíme 
s naší paní ředitelkou, Mirkou Čer-
vinkovou.

Záštitu nad homesharingem 
v  Centru Orion převzala Mgr. 
Martina Berdychová, náměstkyně 
hejtmana Královéhradeckého kraje 
a  již nyní probíhají jednání se zá-
stupci Kraje o  zařazení homesha-
ringu jako důležité součásti podpo-
ry pečujících rodin i do budoucna.

A ještě pár čísel na závěr:
Pracujeme s 12 pečujícími rodi-

nami - celkem jsme už absolvovali 
29 osobních návštěv v rodinách.

Celkově se nám již přihlásilo 
22 zájemců o  homesharing, s  12 
z  nich jsme průběžně v  kontaktu. 
Od února do března jsme postup-

ně uspořádali 4 besedy pro zájemce 
o hostitelství, kterých se zúčastnilo 
celkem 17 osob. První hostitelka již 
absolvovala přípravu a  po prázd-
ninách se bude seznamovat s  vy-
branou pečující rodinou. V  červ-
nu nastupují do přípravy hostitelů 
další dvě zájemkyně. Třetí příprava 
proběhne na přelomu listopadu 
a prosince již nyní máme přihláše-
né čtyři zájemkyně.

Pokud se i vám myšlenky home-
sharingu líbí, přihlaste se, zapojte 
se také a  staňte se součástí nově 
vznikající komunity hostitelů - rádi 
vás uvítáme mezi námi!

Marie Vrzáková,
koordinátorka homesharingu 

(vrzakova@centrum-orion.cz, 
te.: 725 190 990).

Centrum Orion je nezisková 
organizace, která pomáhá osobám 
s postižením tělesným, mentálním 
i  kombinovaným a  jejich rodi-
nám – více o nás i o homesharingu 
najdete na: www.centrum-orion.cz.

HOMESHARING NÁM V CENTRU ORION DĚLÁ RADOST
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V tajence křížovky naleznete jednu letní pranostiku. Tajenka z červnového čísla 
zní: Červen studený, sedlák krčí rameny. -ap-
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Právě skončená fotbalová sezó-
na byla, po dvou „covidových“ le-
tech, konečně odehraná kompletní 
a  z  hlediska výsledků našich muž-
stev bude rozhodně patřit mezi nej-
úspěšnější v  naší fotbalové historii! 
Oba týmy dospělých si splnily svoje 
cíle, se kterými na podzim vstupo-
valy do sezóny a na konci jara slavily 
postup do vyšších soutěží. V  mlá-
dežnických kolektivech vynikla 
výborná sezóna našeho dorostu 
a  celkově lze konstatovat, že žádný 
mládežnický celek nezklamal.

Naše A  mužstvo vstoupilo do 
sezóny v I. krajské A třídě s jedno-
značným cílem a tím byl postup do 
krajského přeboru. Mužstvo, i  přes 
dvě „covidové“ sezóny, zůstalo po-
hromadě a jeho ambice byly vysoké. 
Jenže hned na začátku podzimní 
části se ukázalo, že postup nebude 
snadná záležitost, protože se v sou-
těži objevilo mužstvo Solnice, jehož 
kvalita, ambice i finanční možnosti 
převyšují I. A  třídu, a  tak bylo po 
pár zápasech jasné, kdo I.A třídu asi 
vyhraje a hrálo se už jen o 2. postu-
pové místo. To si od 10. kola obsa-
dilo Týniště a už ho nepustilo! Zá-

věr podzimu zastihl naše mužstvo 
v takřka neuvěřitelné herní pohodě 
a  své soupeře doslova deklasovalo. 
Několik dvouciferných vítězství na 
domácím hřišti a  debakly soupeřů 
na jejich domácí půdě, to se asi za-
píše do historie nejen týnišťského 
fotbalu. Do jarní části náš tým vstu-
poval jako jasný favorit na postup, 
ale ukázalo se, že soupeři o  nás už 
dobře vědí, a  vědí, jak proti Týniš-
ti hrát. Samozřejmě přišel i  pokles 
výkonnosti některých hráčů, a  tak 
se nakonec muselo o postup hodně 
bojovat. Ke cti týmu se zaslouží říci, 
že všechny těžké a vyrovnané zápasy 
dokázal vyhrát, a to hlavně fyzickou 
připraveností a vítěznými góly v zá-
věrech zápasů. Postup do krajského 
přeboru je tedy rozhodně zaslouže-
ný a  poděkování patří všem. Ať už 
to jsou trenér Pavel Krupka, vedoucí 
mužstva David Holman, všichni 
hráči, a v neposlední řadě i domácí 
fanoušci, kteří v každém zápase vy-
tvářeli výbornou fotbalovou atmo-
sféru.

B mužstvo Týniště vloni admini-
strativně postoupilo do III. okresní 
třídy s tím, že se pokusí o postup do 

okresního přeboru. Soutěž byla pro 
nás i celé okolí velmi atraktivní, pro-
tože skoro polovina týmů je z oko-
lí Týniště, a  tak jsme viděli v  akci 
hodně našich bývalých odchovanců. 
Od začátku soutěže patřilo naše B 
mužstvo ke špičce soutěže, ale na 
podzim přišly i zápasy, kdy se ne vše 
dařilo. Naopak jarní částí náš celek 
„projel“ bez ztráty bodu a v předsti-
hu slavil vítězství v  okresní soutěži 
a  postup do přeboru. Kolektiv B 
mužstva prošel mnoha změnami, 
tak jak to u B týmů bývá, ale hlavně 
zásluhou vedoucího mužstva a  tre-
néra Petra Jandy se podařilo vždy 
sestavit velmi dobrý celek. Hlavním 
trenérem byl Zdeněk Lebeda a  ve-
doucím mužstva Rosťa Beneš. Všem 
hráčům je třeba poděkovat a  vy-
zvednu Viktora Jandu, který vstřelil 
v 18 zápasech 22 branek a je daleko 
nejlepší střelec okresní soutěže.

Už před zahájením krajského pře-
boru staršího dorostu jsme předpo-
kládali, že by náš dorost mohl být 
úspěšný, ale výsledky, a  hlavně hra 
celku, nás všechny příjemně pře-
kvapily. Mužstvo bylo velmi dob-
ře vedené trenérem Edou Cinou 

a prezentovalo se moderní rychlou 
a útočnou hrou a nebýt mnoha zra-
nění (jednalo se o dlouhodobá zra-
nění klíčových hráčů), mohlo skon-
čit i lépe než na konečném 4. místě 
nejvyšší krajské mládežnické soutě-
že. V mužstvu je řada velmi dobrých 
hráčů, kteří už pravidelně nastupují 
za naše B mužstvo a někteří dostáva-
jí příležitost i v A mužstvu.

Před sezónou jsme řešili svízel-
nou situaci u starších žáků, kde byl 
nedostatek hráčů, který byl způso-
ben jak odchodem silného ročníku 
do dorostu, tak i  přestupem něko-
lika hráčů do oddílů hrajících vyšší 
soutěže. V neposlední řadě byl pro-
blém i  s  hráči, kteří kromě fotbalu 
hrají závodně i  hokej a  chyběli tak 
v  řadě mistrovských zápasů. Tak-
že za starší žáky museli pravidelně 
nastupovat kluci patřící věkem ještě 
do žáků mladších. Nebyla to snad-
ná situace, ale díky velmi dobrému 
vedení trenéry Milošem Strnadem, 
Jardou Zemanem a Láďou Gavulou 
se podařilo úspěšně odehrát celou 
sezónu a v konečné tabulce skončili 
naši žáci na 6. místě skupiny o umís-
tění krajské soutěže.

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2021-2022
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Mladší žáci měli v sezóně kolektiv 
oslabený o kluky, kteří byli přeřaze-
ni do vyšší kategorie, ale tým byl vel-
mi dobře trénovaný trenéry Petrem 
Rydrychem a  Láďou Virághem. Ve 
svojí skupině krajského přeboru 
skončili po podzimu na 4. místě. Bě-
hem zimní přestávky odešel do FC 
Hradec Králové nejlepší hráč muž-
stva Matouš Mrázek a jeho absence 
byla na jaře znát! Mužstvo už nestří-
lelo tolik branek, i herně to nebylo 
vždy ono, a nakonec skončilo na 6. 
místě svojí skupiny o umístění.

U  starší přípravky, která má po-
četný a velmi dobrý kolektiv, je pod-
mínkou účasti v  krajských soutě-
žích povinnost dvou mužstev nebo 
spojení se s  dalším oddílem. Proto 
jsme do sezóny vstoupili jako sou-
klubí Týniště/Rychnov. V  této sou-
těži se branky obou mužstev sčítají 
a součet je výsledkem utkání. Proto 
se objevují dvouciferné výsledky… 
Podzim byl poměrně úspěšný, ale 
během zimy odešlo z  Rychnova 
několik klíčových hráčů a  našemu 
souklubí se už tak nedařilo, i  když 
týnišťská polovina si vedla dobře. 
Teprve v  závěru soutěže přišly vý-

sledky, ale na lepší, jak na 4. místo 
v krajském přeboru skupiny o umís-
tění, to už nebylo. Mužstvo vedli tre-
néři Zdeněk Rektor a Láďa Archleb.

Mladší přípravka nastoupila do 
okresního přeboru svojí kategorie 
bez jakýchkoliv zkušeností s organi-
zovaným fotbalem a hlavně bez hrá-
čů ročníku 2013, což byl starší roč-
ník této kategorie, a v našem oddílu 
právě kluci tohoto ročníku skončili 
s  fotbalem během covidové pauzy. 
Přes počáteční neúspěchy a nezdary 
se mužstvu koncem podzimu začalo 
dařit a během jara se progres muž-
stva potvrdil, a nakonec se umístilo 
ve středu tabulky. Jednoznačným 
pozitivem a  trenérským úspěchem 
trenérů Pavla Kalandry a  Tomáše 
Bláhy je rozšíření kolektivu mladší 
přípravky o řadu dalších hráčů tak, 
že by Týniště v této kategorii nako-
nec mohlo postavit i dvě mužstva.

Kategorie předpřípravky je ka-
tegorie dětí v  předškolním věku 
a  fotbalem se spíše učí bavit, než 
ho skutečně hrát. Zájem mezi mlá-
deží o  fotbal je, ale pro tak velké 
město jako je Týniště, bychom oče-
kávali zájem daleko větší. Dětem je 

k  dispozici veškeré zázemí oddílu 
v areálu v Olšině, v zimě tělocvična 
U dubu. O děti se během tréninku 
stará až 5 trenérů a všichni věříme, 
že po prázdninách se počty děti 
znovu rozšíří. Nicméně i  tato kate-
gorie má už svoje soutěže, a tak jsme 
naši předpřípravku přihlásili do se-
riálu Zimní halové ligy a do jarního 
okresního přeboru. Přes počáteční 
rozpaky se začalo klukům dařit, 
fotbal je bavil a  dostavily se i  prv-
ní úspěchy. Na finálovém turnaji 
ve Vamberku naše předpřípravka 
skončila na pěkném 6. místě ze 16 
celků celého okresu. Hlavním trené-
rem této kategorie je Luděk Cabalka 
a  pomáhají mu Zbyněk Švikruka, 
Petr Vlček a Martin Pavlas. Pro zá-
jemce z řad rodičů – tréninky jsou 
v Olšině vždy v pondělí a středu od 
16 do 17 hodin.

Fotbalový oddíl byl úspěšný nejen 
na sportovním poli, ale například na 
Galavečeru Krajského fotbalového 
svazu byl oceněn mezi třemi oddí-
ly s  nejlepším hřištěm a  trávníkem 
v  kraji. Věříme, že se nám povede 
v  příští sezóně přivést do našeho 
areálu nějaké atraktivní utkání a od-

měnit tím naše fanoušky.
Také areál v Olšině se v uplynulé 

sezóně změnil. V  prostoru za stří-
dačkami došlo k  vytěžení lesního 
porostu a mezi oplocením a zábra-
dlím se připravuje travnatý trénin-
kový pás, který rozšíří funkčnost 
a  možnosti našeho areálu. Po ma-
teriální stránce byly všechny oddíly 
vybavené novými míči, potřebnými 
dresy a sportovními pomůckami.

Stabilitu fotbalového oddílu zajiš-
ťuje jeho pevné ukotvení ve struk-
tuře Sportovního klubu Týniště nad 
Orlicí a spolupráce a pomoc města 
Týniště nad Orlicí. Za což je oddíl 
velmi vděčný. Dále má oddíl řadu 
místních sponzorů, kteří mají svoji 
propagaci na reklamních panelech 
v  areálu Olšiny. Nicméně vyšší ná-
roky na provoz oddílu, v souvislosti 
se všeobecným růstem cen, zname-
nají, že bude nutné zajistit chod od-
dílu, který se stará o více jak 100 dětí 
všech mládežnických kategorií, i po 
finanční stránce a  budeme vděční 
případným dalším sponzorům, za 
jejich příspěvky a spolupráci.

Ing. Jan Šrajer
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2021-2022

V 66 letech zemřel bývalý fotbalový 
obránce Jaroslav Marčík, který v roce 
1983 získal s  pražskými Bohemians 

jediný ligový titul v  historii klubu. 
Ve stejné sezoně postoupil s  týmem 
do semifinále Poháru UEFA. Marčík 
hrál nejvyšší československou soutěž 
nejprve za Hradec Králové a od roku 
1975 za Bohemians. V lize nastoupil 
do 101 utkání a dal šest gólů. Byl při 
úspěšném tažení "Klokanů" Pohárem 
UEFA, v němž vyřadili i St. Étienne, 
Servette Ženeva a  Dundee United. 
Vypadli až v semifinále s Anderlech-
tem. V následující sezoně si Marčík 
zahrál s Bohemians i v Poháru mis-
trů evropských zemí.

Marčík Jaroslav - je asi nejslav-
nějším týnišťským fotbalovým ro-
dákem. Už od mládi vynikal v řadě 

sportů (atletika, basketbal), ale nej-
větších úspěchů dosáhl ve fotbalu. 
Začínal v našich žácích a hned v prv-
ním roce dorostu nastoupil 2x i  za 
mužstvo dospělých a vstřelil 1 bran-
ku. Následoval rychlý přestup do do-
rostu Spartaku Hradec Králové, kde 
se dokázal probojovat do prvního 
mužstva, v  němž odehrál 3 sezóny. 
Z  Hradce pokračovala jeho kariéra 
v Bohemians Praha, špičkovém čes-
koslovenském mužstvu, právě v době 
jeho největší slávy. Za Bohemku ode-
hrál 101 ligových zápasů, ve kterých 
vstřelil 6 branek a v evropských po-
hárech nastoupil 13x a vstřelil jednu 
branku. Za dorost a  juniory ČSSR 

nastoupil ve 14 zápasech a vstřelil 2 
branky. Po odchodu z Bohemky ještě 
hrál za Benešov, Kladno a Tatru Smí-
chov. Karieru skončil v  Rakousku, 
kde odehrál 3 sezóny v regionálních 
soutěžích.

Během svojí fotbalové kariéry 
a ani po ní, nikdy nezapomněl odkud 
pochází a byl vždy pro náš fotbalový 
oddíl obětavým partnerem. Žil se 
svojí rodinou v Praze, do Týniště se 
často vracel a rád zavítal mezi svoje 
fotbalové kamarády. V  neposlední 
řadě měl velkou zásluhu na velmi 
zdařilé oslavě 100 let fotbalu v Týni-
šti nad, která proběhla v roce 2019!

Čest jeho památce!

ZEMŘEL MISTR FOTBALOVÉ LIGY - JAROSLAV MARČÍK

Jarda byl nejenom výborný fotbalista, ale i skvělý člověk, kamarád a spoluhráč. Byl také velkým cestovatelem a nemalou měrou se podílel na 
organizaci našich úspěšných expedic do celého světa!

Budeš nám moc chybět, Jardo! Zdeněk Kittler, CK ALPIN-TOUR
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