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A) Schvaluje:

1. Nákup věcných cen ve výši 2 500 
Kč pro turnaj dětí v  basketbalu, 
jehož pořadatelem je SK Týniště 
nad Orlicí, oddíl košíkové, a kte-
rý se bude konat 07. 09. 2019 ve 
sportovní hale U Dubu.

2. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
R. M., bytem ***, na období od 
1. 8. 2019 do 31. 7. 2022.

3. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. N., bytem ***, na období od 
1. 8. 2019 do 31. 1. 2020.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
R. M., bytem ***, na období od 
1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. J., bytem ***, na období od 
1. 9. 2019 do 29. 2. 2020.

6. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Š. H., bytem ***, na období od 
1. 9. 2019 do 29. 2. 2020.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. T., bytem ***, na období od 
1. 9. 2019 do 31. 8. 2022.

8. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
v  souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a  likvidaci neopravitel-
ného majetku dle žádosti.

9. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č.sml. 
8800093572/1/BVB/P „Přeložky 
STL plynovodní přípojky pro 
zřízení sjezdu na pozemky parc. 
č. 2032/3 a 2034/4 v ul. Opatrné-
ho, číslo stavby 8800093572 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí, číslo stavby 
9900097109“ mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
zastoupena na základě plné moci 
společností GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 
602 00 Brno a budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí, a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

10. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-

2018042/2, Týniště n. Orl., Mos-
tecká, p.č. 2292/3 - knn mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, zastoupena 
na základě plné moci zmocněn-
cem TARPA, s.r.o., Kydlinovská 
1300, 500 02 Hradec Králové 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

11. Smlouvu na projekt pro vydání 
stavebního povolení a  realizaci 
stavby na přístavbu a  stavební 
úpravy ZUŠ v Tyršově ul. v Tý-
ništi nad Orlicí za cenu 659 000 
Kč bez DPH mezi smluvními 
stranami Ateliér Zídka, archi-
tektonická kancelář, spol. s  r.o., 
Jižní 870, 500 03 Hradec Krá-
lové a  Město Týniště nad Or-
licí, a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

12. Uzavření dodatku smlouvy 
s  firmou ELEKTROWIN, a.s., 
Michelská 300/60, 140 00 Pra-
ha 4, IČ: 27257843, na umístění 
kontejneru na drobný elektro-
odpad a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

13. Pronájem mobilního WC od fir-
my TOI TOI, sanitární systémy, 
s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, 
500 03 Hradec Králové.

14. Záměr pronájmu částí budovy 
čp. 937 na pozemku p. č. 1765/5 
v k. ú. Týniště nad Orlicí o vý-
měře 164 m2. Jedná se objekt 
přilehlý k  městské knihovně. 
Účel nájmu: Veterinární pra-
coviště, psí salón, prodejna po-
třeb pro zvířata a další činnosti 
s touto praxí související.

B) Ukládá:

1. Zařadit do jednání zastupitel-
stva města dodatečné navýšení 
investiční dotace na rok 2019 
o  255 000 Kč z  původní výše 
1 370 000 Kč na konečnou částku 
1 625 000 Kč pro Sportovní klub 
Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Zařadit do jednání zastupitelstva 

města projednání Veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  obcí Žďár nad Or-
licí k zajišťování výkonu činnosti 
obecní policie.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

C) Zamítá:

1. Žádost paní L. V. na odstranění 
lavičky umístěné mezi Geriatric-
kým centrem a  činžovním do-
mem Na Netřebě v  Týništi nad 
Orlicí.

2. Rozšíření internetové prezentace 
města na sociálních sítích.

A) Revokuje

1. (Usnesení Zastupitelstva měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 4 
z  24.  6.  2019 – bod A17) Zá-
měr prodeje části pozemku p. 
č. 484/1 a  části pozemku par. č. 
443/5 o  celkové výměře cca 68 
m2 v k. ú. Štěpánovsko za cenu 
150 Kč/m2.

B) Schvaluje

1. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 484/1 a  části pozemku par. č. 
443/5 o celkové výměře 208 m2 
v k. ú. Štěpánovsko za cenu 150 
Kč/m2.

C) Bere na vědomí

1. Stanovisko advokátní kanceláře 
PPS advokáti, s.r.o., Hradec Krá-
lové k průběhu zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Zajištění 
stravovacích služeb pro klienty, 
zaměstnance a  ostatní strávníky 
Geriatrického centra Týniště nad 
Orlicí“ a  pověřuje ředitelku GC 
Týniště nad Orlicí p. Mgr. Marii 
Vackovou k  vydání konečného 
rozhodnutí o  dalším postupu 
zadávacího řízení v  souladu se 
stanoviskem výše uvedené práv-
ní firmy.

2. Informaci o stavu dubového po-
rostu v lokalitě „Stávek“.

3. Informace starosty města o  in-
vestičních akcích.

4. Informaci vedoucího odboru 
správy majetku o Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. 2/2019 na sta-
vební práce „Úprava křižovatky 
Mostecká a Turkova Týniště nad 
Orlicí“, který bude předmětem 
následujícího jednání zastupitel-
stva města.

5. Informaci vedoucího odbo-
ru správy majetku o  možnosti 
vybudování zpevněné plochy 
v proluce z Turkovy ulice k dět-
ské5u oddělení polikliniky v Tý-
ništi nad Orlicí.

6. Informaci vedoucího odboru 
správy majetku o  možnosti re-
kultivace parkoviště a místní ko-
munikace u  kruhového objezdu 
na silnici I/11.

D) Ukládá

1. Vedoucímu odboru správy ma-
jetku realizovat vybudování 
zpevněné plochy v proluce z Tur-
kovy ulice k  dětskému oddělení 
polikliniky v Týništi nad Orlicí.

T: 31. 10. 2019 O d p o v í d á : 
Zdeněk Hejna
2. Vedoucímu odboru správy ma-

jetku realizovat rekultivaci par-
koviště a  místní komunikace 
u  kruhového objezdu na silnici 
I/11.

T: 31. 10. 2019
Odpovídá: Zdeněk Hejna
3. Odboru životního prostředí pro-

vést nezbytná opatření ke zvýše-
ní bezpečnosti dubového poros-
tu v lokalitě „Stávek“.

T: 31. 10. 2019 Odpovídá: Jo-
sef Urbánek

Libor Koldinský, starosta Pavel 
Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje jsou 
z dokumentu vypuštěny s ohledem na 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění. Originál 
usnesení je k  nahlédnutí v  kanceláři 
tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 16
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 29. 7. 2019

z 5. zasedání
Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí 

konaného dne 29. 7. 2019

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ČERVENEC 2019

■ Dne 4.  7.  2019 
v  15:50 hod. bylo 
přijato telefonické 
oznámení obyva-
telky města, že ne-
známé osoby z její 
zahrady odcizily 
zeleninu a  ovo-

ce. V  nedalekém městském parku 
byla strážníkem zastižena skupinka 
chlapců a dívek, kteří se po počáteč-
ním zapírání k uvedenému jednání 
doznali. Následovala omluva po-
škozené, která tímto věc považovala 
za vyřízenou.
■ Dne 8.  7.  2019 v  15:30 hod. byl 
strážníky na městské ubytovně 
„Modrák“ řešen konflikt mezi uby-
tovaným a osobou provádějící úklid 
společných prostor. Skutečný stav 
věcí byl na místě vysvětlen, situace 
uklidněna.
■ Dne 12. 7. 2019 v 16:45 hod. byla 
strážníky na základě žádosti po-
sádky vozu Rychlé zdravotnické 
pomoci poskytnuta součinnost při 
zajištění jízdního kola muže, který 
v ulici Nádražní upadl a musel být 
převezen do nemocnice k ošetření.

■ Dne 12. 7. 2019 v 23:40 hod. pro-
střednictvím linky „156“ bylo při-
jato oznámení, že na vozovce kru-
hového objezdu v ulici Mostecká se 
nachází nějaký velký předmět, který 
ohrožuje provoz na silnici č. I/11. 
Na uvedeném místě byl strážníky 
nalezen utržený dezén pneumatiky 
nákladního vozidla. Následně byl 
z jízdního pruhu odklizen.
■ Dne 17.  7.  2019 v  14:00 hod. na 
základě telefonického upozornění 
zaměstnance vlakového nádraží Tý-
niště nad Orlicí byl z obvodu dráhy 
vykázán značně podnapilý muž.
■ Dne 18. 7. 2019 v 15:48 hod. ob-
držela městská policie oznámení, že 
v místě vyústění ulice 17. listopadu 
do Mírového náměstí došlo k pro-
padu vozovky a hrozí zde poškození 
projíždějících vozidel a  případně 
i zranění osob. Závada ve sjízdnosti 
komunikace byla strážníky označe-
na a prostor s propadlou vozovkou 
ohraničen. Byly vyrozuměny Služby 
města Týniště nad Orlicí k provede-
ní následné opravy.
■ Dne 19. 7. 2019 v 23:22 hod. bylo 
na základě telefonického oznáme-

ní řešeno rušení nočního klidu ze 
zahrady rodinného domu v  ulici 
V Olšině. Řešeno domluvou.
■ Dne 23. 7. 2019 v 15:30 hod. bylo 
přijato oznámení, že v  ulici T. G. 
Masaryka se na chodníku „pova-
luje“ podnapilý muž a  budí tímto 
veřejné pohoršení. Muž byl z místa 
vykázán a  přestupek proti veřejné-
mu pořádku projednán pokutou 
příkazem na místě.
■ Dne 23.  7.  2019 v  16:30 hod. se 
na služebnu městské policie do-
stavil muž, aby oznámil poškození 
oplocení jeho zahrádky v  ulici Na 
Struze. Následným šetřením na 
místě bylo zjištěno, že v souvislosti 
s  uvedeným jednáním došlo také 
k  poškození přilehlého veřejného 
prostředí. Prováděné šetření při-
neslo kladný výsledek a  strážníky 
byla ustanovena osoba, která škodu 
z  nedbalosti způsobila. Následně 
došlo k uhrazení škody na oplocení 
zahrady a  přestupek proti veřejné-
mu pořádku byl projednán pokutou 
příkazem na místě.
■ Dne 27. 7. 2019 v 00:45 hod. dis-
pečink Rychlé zdravotnické po-

moci požádal o  asistenci strážníků 
při výjezdu do Týniště nad Orlicí, 
tábořiště Rampa sport v ulici Mos-
tecká, kde má být podnapilý muž, 
který má nějaký záchvat. Decho-
vou zkouškou zjištěn výsledek 2,85 
‰ alkoholu. Posádka vozu RZP 
s ohledem na nevyrovnané chování 
muže požádala o  asistenci strážní-
ků při zajištění převozu do fakultní 
nemocnice. Požadovaná pomoc při 
převozu poskytnuta.
■ Dne 29. 7. 2019 v 14:15 hod. ozná-
mil pracovník Služeb města Týniště 
nad Orlicí, že neznámá osoba od-
ložila v  ulici Kpt.V. Opatrného tři 
pytle se směsným  odpadem vedle 
kontejnerů na tříděný odpad, tedy 
mimo vyhrazená místa, čímž došlo 
k porušení obecně závazné vyhlášky 
města. Ohledáním místa se stráž-
níkům podařilo ustanovit osobou 
podezřelou z tohoto jednání a poté 
byla vyzvána k  podání vysvětlení. 
Muž se v  rámci vysvětlení k  činu 
doznal, následně odpad odklidil 
a přestupek byl projednán pokutou 
příkazem na místě.

Jaroslav Forman, strážník MP

ALPHA Vehicle Security Solu-
tions Czech s.r.o., dodavatel zám-
kových sad pro automobilky svě-
tových značek, podporuje dětský 
tábor. Letos ALPHA přispěla na 
stavbu vodárenské věže na dětském 

táboře, aby podpořila zaměstnance, 
kteří ve svém volném čase vykoná-
vají práci vedoucího na dětském 
táboře.

“Tento tábor se koná každoroč-
ně od roku 1975, děti jsou u  nás 

spokojené a ve velké míře se k nám 
vrací. O tábor je každoročně velký 
zájem a  musíme bohužel některé 
zájemce odmítnout,” sdělil Milan 
Šabata. “Tématem letošního tá-
bora byla hra na motivy Harryho 

Pottera – Bradavice 2019, která se 
dětem, myslím, velice líbila.” Na fo-
tografii je také několik dětí dalších 
zaměstnanců z firmy ALPHA.

ALPHA PODPORUJE DĚTSKÝ TÁBOR
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„Uděláme si vinobraní.“ Zaznělo 
před sedmi lety na jedné  schůzce 
spolku Za rozvoj Petrovic. Argu-
menty, že těžko najdeme v  místě 
i  jeho okolí vinici a  další, se uká-
zaly liché. Nakonec, proč ne. Po-
zveme kamarády, kterým řekneme, 
aby vzali kamarády… Rok poté, 
27.  9.  2014, se poprvé Petrovička-
mi  vydal historický průvod, který 
za zvuku bubnu a píšťal pištců pro-
šel jimi i  Petrovicemi, aby se jako 
každý pak následující rok, zastavil 

před obecním domkem  v  Petrovi-
cích. Doprovází panovníka, který 
jako první víno ochutná a  svolí 
k  pomyslnému otevření sklepu.
Doufáme, že i  letos jeho povole-
ní získáme, aby pak mohlo  nastat 
bujaré veselí doprovázené hudeb-
ní produkcí kapelou GRÁL, sku-
piny Čokoli z  Jaroměře,  která se 
stala stálicí našich akcí a  následně 
pravé moravské cimbálovky Pavla 
Šafaříka. O  zábavu  se mimo jiné 
postará svými vstupy skupina his-

torického šermu REGO. Milovníci 
vína se  mohou těšit na prezentaci 
různých vinařství s  odborným vý-
kladem od zástupců  vinoték. Tra-
dičně vozíme burčák z Hnanického 
vinařství, připravený právě pro naši 
akci. Jde o správné načasování, aby 
měl tu správnou chuť.

Nejen vínem živ je účastník vi-
nobraní, proto je připraveno ob-
čerstvení, které je ověřeno léty ze 
sklípků. Venkovní program zakon-
číme se setměním impozantní, dra-

matickou hudbou proloženou, oh-
ňovou show. Pro ty, kterým se ještě 
nechce spát, je k dispozici poseze-
ní v sále obecního domku, podma-
lované hudbou, při níž je možné se 
protančit  přes půlnoc.  Pokud vás 
popis akce zaujal, budeme rádi, 
když ji s námi v Petrovicích opět re-
álně prožijete v sobotu 21. 9. 2019 
od 13 hodin, partička okolo Tomá-
še se na vás těší.

Za organizátory Pavel Blažek

PETROVICKÉ VINOBRANÍ

KURZY ANGLIČTINY
od září 2019 v Týništi nad Orlicí

• Kurzy anglického jazyka pro praktické použití pro dospělé, nově i kurzy pro seniory
• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty výrazně zdokonalíme
 a u těch nejpokročilejších upevníme nadále jejich znalosti
• Kurzovné 1.950 Kč za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje
• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové atmosféře, kam se budete rádi vracet 
 a bude Vás to bavit
• Studium cizího jazyka není o laciných slibech,
 ale o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi
• Rádi vás uvidíme na našich nezávazných zkušebních hodinách

Jazykové centrum anglického jazyka
Tel.: 736 414 549, 494 532 102

www.jcaj.cz

     



Zasloužil se o  to člen oddílu ka-
noistiky Rostislav Švagr, který re-
prezentoval Českou republiku na 
Mistrovsví světa ve sjezdu na divoké 
vodě v kategorii do 23 let.

Rosťa si v letošním roce vybojoval 
nominaci do družstva ČR ve sjezdu 
na divoké vodě. V nominačních zá-
vodech na Čenkově pile obsadil na 
klasické trati dvakrát 3. místo. To 
samé umístění zopakoval i ve sprintu 
na slalomovém kanále ve Veltrusech. 
Tím si v  silné konkurenci českých 
kanoistů zajistil dres národního tea-
mu v disciplíně K1M do 23 let (kajak 
muži).

MS věkových kategorií do 23 let 

a  juniorů se letos konalo ve dnech 
24. – 28.  7.  2019 v  bosenské Banja 
Luce na řece Vrbas. Tuto trat’ si Ro-
sťa vyzkoušel už v loňském roce při 
světovém poháru dospělých, kde 
spolu s  kamarádem reprezentovali 
ČR v kategorii C2 muži.

Prvním závodem v  rámci MS 
byla nominace ve sprintu jednotliv-
ců. V  této nominaci Rosťovi uteklo 
finále o  3 setiny sekundy a  obsadil 
16. (první nepostupové) místo. Vše 
si vynahradil o den později ve sprin-
tu družstev, kdy družstvo českých 
kajakářů ve složení Rostislav Švagr, 
Vojta a Mikuláš Zapletalovi obsadilo 
2. místo a kluci si odvezli z MS stříbr-

nou medaili.
Druhá polovina šampionátu byla 

ve znamení klasického sjezdu jed-
notlivců a  družstev. Zde v  závodě 
jednotlivců obsadil Rosťa 14. místo 
z celkového počtu 40 závodníků.

V  závodě družstev na klasické 
trati, kde české družstvo startovalo 
ve složení Švagr, Kirscher a  Matějů, 
obsadili nejméně oblíbené 4. místo.

Rosťa tak letos navázal na starší 
členy oddílu kanoistiky, kteří byli 
také členy českého národního týmu 
a reprezentovali naši zemi na mistro-
ství světa a Evropy. Jsou to Ladislav 
Jenčík, který reprezentoval ČR v 90. 
letech v kategorii C1. Milan Dvořák, 

který byl juniorský reprezentant ČR 
také v 90. letech. A Filip Křišťan, kte-
rý byl jak v  juniorské reprezentaci, 
tak i v reprezentaci do 23 let.

Rosťa úspěšně reprezentoval ČR 
a  oddíl kanoistiky SK Týniště nad 
Orlicí na letošním MS ve sjezdu 
na divoké vodě. Přejeme mu, aby 
se v  další své sportovní kariéře stal 
stálou součástí českého národního 
týmu, a držíme mu palce do dalších 
závodů.

Rádi bychom poděkovali městu 
Týniště nad Orlicí a dalším sponzo-
rům, bez jejichž podpory by celoroč-
ní příprava byla velmi složitá.

Zdeněk Švagr

KANOISTÉ SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ MAJÍ VE SBÍRCE DALŠÍ MEDAILI
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TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Právě začíná 24. ročník Týdnů pro duševní zdraví - východní Čechy, kte-
rý každoročně do měst v  Pardubickém a  Královéhradeckém kraji přináší 
osvětu v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturních akcí. V na-
šem okolí se můžete těšit na akce ve městech Ústí nad Orlicí a Rychnov nad 
Kněžnou. Hlavním zážitkem pro návštěvníky bude divadelní představení 
Simony Babčákové.

Týdny pro duševní zdraví (TDZ) probíhající ve východních Čechách od 
11. září do 24. října nabízejí pestrý program a možnost prožít nevšední zá-
žitky a spoustu zábavy, zároveň se vzdělat v oblasti duševního zdraví a pod-
pořit tak dobrou věc.

Z akcí v našem okolí si nenechte ujít hlavní hvězdu Týdnů pro duševní 
zdraví, Simonu Babčákovou, která se svou One human show vystoupí 24. 9. 
v Roškotově divadle od 19 hodin. Přijďte si užít divadelní večírek s nadsáz-
kou a bez cenzury vedoucí k zamyšlení nad tématy a souvislostmi, o kterých 
se příliš často nemluví. Vstupenky můžete zakoupit v síti Ticketportal.

Dále se v Ústí nad Orlicí můžete v týdnu od 16. 9. do 20. 9. ve středisku 
organizace CEDR Pardubice těšit na autogenní trénink, ruční výrobu papí-
ru, den v sociálně terapeutické dílně, ukázky relaxačních technik a trénink 
kognitivních dovedností.

V Rychnově nad Kněžnou zavítejte 1. 10. od 14 hodin na Městský úřad na 
besedu s Mgr. Petrou Zdražilovou na téma lidská a pacientská práva či do 
arteterapeutické skupiny organizace Péče o duševní zdraví na ulici Panská, 
ve které si můžete 4. 10. od 10 hodin vyzkoušet léčebné účinky výtvarného 
projevu.

Další informace a kompletní program i pro další města ve východních 
Čechách naleznete na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.pdz.cz/
tydny-pro-dusevni-zdravi.html. Těšíme se na vaši účast.
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V  letech 1963 až 1980 zorgani-
zovali pracovníci Ústavu pro jazyk 
český jedinečnou, záslužnou a  ne-
docenitelnou akci, díky níž máme, 
snad jako jediná země na světě, de-
tailně zpracovaný a utříděný místo-
pis. Skutečnost, že v  názvech lesů, 
polí, luk, cest, kopců a hor se ukrý-
vá nesmírné bohatství řeči a paměť 
národa, si uvědomovali jazykověd-
ci a badatelé již od doby národního 
obrození. Avšak snahy o  sepsání 
pomístních jmen se nikdy nepoda-
řilo systematicky správně uchopit 
a dovést až do konce. K přísloveč-
nému bouchnutí do stolu v hodině 
dvanácté došlo v  roce 1962, kdy 
profesoři Místopisné komise ČSAV 
vydali rozhodné stanovisko: po-
místní jména zanikají v  důsledku 
změn způsobu života obyvatel, zá-
niku soukromého vlastnictví a sce-
lování pozemků a  je proto nutné 
urychleně zahájit jejich soupis.

K  naplňování seznamů pomíst-
ních jmen posloužily v první řadě 
již provedené soupisy, které byly 
získávány z  regionálních archivů 
a muzeí. Hlavní metoda sbírání ale 
představovala práci přímo v  teré-
nu. V každé obci bylo nutné získat 
dobrovolné spolupracovníky, kteří 
by soupis podle přesných pokynů 
prováděli. Dobrovolníky byli nej-

častěji staří pamětníci, učitelé, kro-
nikáři, amatérští historikové a  jiní 
nadšenci. V  Týništi nad Orlicí se 
tohoto úkolu ujal Ing. Jiří Zelenka. 
Dne 28. února 1973 odeslal Místo-
pisné komisi v Praze 8 – Kobylisích 
vyplněný formulář, jehož kopii má 
náš spolek k  dispozici. Doslovný 
přepis některých jeho částí si zde 
můžete přečíst.

Soupis českých pomístních jmen 
byl ukončen v  roce 1980 a dalších 
jedenáct let zabralo jejich pročítá-
ní, přepisování a  abecední řazení. 
Podařilo se shromáždit na půl mi-
lionu hesel z téměř 7000 měst, obcí 
a samot.

Zdroj: Olivová-Nezbedová, Li-
buše: Soupis pomístních jmen na 
území Čech v letech 1963 – 1980

Víte, že…?

…až v  roce 2005 vyšel první 
svazek Slovníku pomístních jmen 
v  Čechách? Během pěti let bylo 
vydáno 5 dílů v knižní podobě (od 
písm. A a B), ale poté se přešlo vý-
hradně na elektronickou podobu 
slovníku. Viz https://spjc.ujc.cas.
cz/.

…Ing. Jiří Zelenka (*1898 - 

†1981) řídil stavbu albrechtické 
vodní elektrárny? Rodák z  Cho-
mutic na Jičínsku přišel do Týniště 
jako čerstvý absolvent stavebního 
inženýrství kolem roku 1924. Za-
ložil zde rodinu a  usadil se natr-
valo. Zajímal se o divadlo a umění 
a  stál u zrodu Čapkova Újezdního 

muzea. Je autorem mnoha článků 
a  prací o  místní historii a  našich 
památkách a jeho texty jsou dosud 
citovány.

Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
MÍSTOPISNÉ OKÉNKO - SOUPIS POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH
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Poř. čís. Název místní části Vysvětlení názvu a charakteristika místní části

1. Nestřeba, Netřeba Velmi starý název místní části na pravém břehu struhy (velmi staré) a po pravé straně Třebechovické ulice. Snad 
tu býval kdysi rybník, jak napovídá název.

2. Na konci Zástavba Třebechovické ulice k železnici a hřbitovu. Připomíná pozvolné zastavování tímto směrem.

3. Na mostech Městská čtvrť podél Mostecké ulice. Železnice tu vede přes dva mosty (přes struhu a Orlici).

4. Na stavě Část ulice k přejezdu přes dráhu. Vedla po hrázi dvou rybníků po obou jejích stranách.

5. Na bělidle, Bělidlo Východní část města – po rybníku, který byl na zač. 19. stol. vypuštěn, bylo tu nějaký čas bělidlo.

6. Horní mlýn Bývalý mlýn u struhy a stezky k Opočnu.

7. Sítiny Část města postavená v 20. stol. na místě býv. mokřin, jak dokládá název: sítiny = rákosí.

8. U jägerhausu 1739 postavila tu častolovická vrchnost lesovnu, ve které byla správa častolovských a týnišťských lesů.

9. Philipsruhe 1746 přistavěná dřevěná, označená honosně jako zámeček a nazvaná po stavebníkovi Filipovi. Název se obecně 
neujal, zůstal jen Jägerhaus, i když správa lesů byla přemístěna do Opočna.

10. U dubu Nové sídliště. Podle mohutného dubu, který tu na lánu Na holubce (na jehož části je sídliště) stojí. Vznik místní 
části po 1930.

12. U hasičárny Podle objektu požární ochrany, která tu má od r. 1843 „kolnu na stříkačku“.

13. Na hradě Pod býv. panským dvorem. Byla tu obytná tvrz Hanuše Haugvice z Biskupic (1559 – 75). Zanikla ve 30 leté 
válce.

14. Na záplotí Název ulice z náměstí za ploty domů, stojících na rynku.

15. Nábřeží Býv. název části ulice po kraji Mlýnského rybníka, po úpravě břehu a ulice. Užíváno na zač. 20. stol.

      



SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
MÍSTOPISNÉ OKÉNKO - SOUPIS POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH

strana 09

Poř. č. A PJ
(pomístní jméno) B Druh C Tvar D Poloha E Jakost F lidový výklad názvu G

Stáří užití

19. Na stezkách pozemky rovina písč. vlhká bývala tu chatrná cesta z města kolem 
popraviště k Dobrušce. Vyspravovaná hatěmi. dosud

20. Na splávku pozemky rovina Prostor, kde se struha dělila na dvě větve. Byl tu 
splávek a rybník, dnes už zasypaný. dosud

27. U křížku lesní 
prostor U Jägerhausu podle křížku tu stojícího z r. 1833 dosud

28. Na holubce pole rovina rozlehlý lán, kam se slétávali div. Holubi dosud

29. U doubku
Na spravedlnosti pole rovina podle statného (400 let) dubu, kde se do 1723 

konaly popravy dosud

30. Na krchůvku pole nevelké rovina bývali tu pochováni popravení dosud

31. Mezi stodoly náves rovina dnes místní část, zastavěno. Druhé týnišťské 
náměstí, kam ústila dříve řada stodol. dosud

34. Na staré řece louky rovina vlhké na starém toku Orlice, kde se vázaly vory ku 
plavení

35. Na ostrově býv. 
pastvina rovina vlhká

měnící se tok Orlice a její ramena vytvářel 
ostrovy. Bývalý brod. Přirozené místo pro 
koupání.

dosud

 Od sepsání tohoto seznamu uplynulo 46 let. Je otázkou, zda se tato PJ tenkrát běžně používala anebo je znali pouze nejstarší pamětníci.

V týdnu od 12. do 16. srpna probě-
hl v Lesokruhu příměstský tábor pro 
děti od 3 do 6 let nazvaný Řemeslní-
kem na vlastní kůži. 25 dětí ze široké-
ho okolí mělo možnost si vyzkoušet 
různá řemesla. V pondělí dopoledne 
jsme se stali hrnčíři a „uplácali“ si 
z keramické hlíny originální mistič-
ky, odpoledne se pekly semínkové 
krekry. Úterní dopoledne jsme se vě-
novali malířství-natěračství a natřeli 
na bílo betonovou zeď, poté se z nás 
stali malíři-umělci a každý vytvořil 
vlastní obraz, odpoledne pekaři pekli 
koka sušenky. Středa byla rezervová-
na pro projížďky v koňském sedle a 
řemeslo šperkařské – vznikly různo-
barevné korále a náramky. Ve čtvr-
tek řezbáři vyráběli hudební nástroj, 
truhláři fotoaparát z minulého století 
a tkalci podložku na sezení. Čtvrtek 
jsme si protáhli přes noc a v  pátek 
postavili zedníci cihlovou zeď. Pá-
teční odpoledne vyvrcholilo trhem 
výrobků dětí, kdy měl každý své mís-
tečko na tržišti, prodával své výtvory 
rodičům a za utržené „peníze“ si ve 
stánku mohl nakoupit dobroty, kte-
ré jsme pekli po odpoledních. Děti i 
průvodkyně si týden báječně užily a 
těší se na příští setkání. 

Jako důkaz parádního zážitku 
přikládáme milé recenze:

„Děti i my rodiče jsme táborem v 
Lesokruhu nadšeni, a je-li to možné, 
rezervujeme si místo i na příští rok:) 
Moc mě dnes překvapilo a potěšilo, 
když se u nás u oběda dnes ozvalo 
„děkujeme matce přírodě, a   naší 
mamince“ :)) Hezký den  Z. Votroub-
ková“

„Milé průvodkyně z Lesokruhu, 
rádi bychom vám touto cestou po-
děkovali za úžasný příměstský tábor. 
Ačkoliv nám každé ráno loučení 
doprovázel smutek, každé odpole-
dne nás čekalo ve školce usměvavé, 
ohromně šťastné a strašně špinavé 
dítě, které odmítalo jít domů, protože 
je to tam prostě prima. Dlouhé vy-
právění co se ten den dělo, jak dobré 
bylo jídlo, kdo co kdy a kde říkal a 
dělal :) nás provázelo celým zbylým 
odpolednem i večerem. Závěrečný 
trh byl jen třešinkou na dortu, kdy 
jsme si domů odnesli krásné výrob-
ky, něco dobrého na zub a hlavně 
pocit štěstí, že naše dítě zažilo spous-
tu bezvadných chvil a zážitků, díky 
nimž budou tyto prázdniny zase 
o něco „víc super“. :) Děkujeme!!! 
Drašnerovi“

„Dobrý den, chtěla bych vám 
všem, kdo jste se staraly o Nelču a 
ostatní děti během tábora Řemesl-
níkem na vlastní kůži, moc podě-
kovat. Vymyslely jste pro děti úžas-
ný program, takový, jaký by mě ani 
nenapadl, natož abych se ho odvážila 
zrealizovat. Nelča jezdila každý den 
domů nadšená a přestože přiznala, 
že ve čtvrtek večer plakala, protože 
se jí stýskalo, vzpomínala i na noco-
vání v Lesokruhu jako na úžasný zá-
žitek. Krásné výrobky jsou příjemný 
bonus. Jen mám teď problém dostat 
ji do bot... :) Děkujeme za pozitivní 
přístup a stále dobrou náladu, kterou 
jste dětem předávaly. Klobouk dolů 
před vaší prací. S pozdravem Eva 
Králová a Nelinka“

„Víťa chodil už minulý rok a v ne-
děli nemohl dospat, jak se znovu tě-

šil. A opět nebyl zklamaný a nadšený 
chodil každý den domů. Stejně jako 
loni. Díky! Jirkovi“

„Ahoj,  tábor jsme si s klukama 
moc užili! Díky za možnost vzít 
Zdendu na tábor, moci ho zařadit do 
kolektivu dětí, aniž by na něj někdo 
koukal jako na „chudáčka na vozíku“ 
a všemožně mu usnadňoval cestu... 
Tohle jsem si pro něj vždycky přála, 
umožnit mu vyrůstat v prostředí, kde 
je brán naprosto přirozeně a normál-
ně. Jako že není nikdo extra, nemusí 
se mu ve všem ustupovat, není ho 
potřeba litovat nebo nějak upozor-
ňovat na to, že je na vozíku a nic 
vlastně nemůže. Naopak najít cestu, 
aby normálně mohl/musel všechno 
co ostatní. Jsem ráda, že má Zdenda 
možnost se zařadit mezi zdravé děti 
jako naprosto normální dítě, které je-
nom místo chůze jezdí na vozíku. Že 
ho tak brali naprosto všichni, děti i 
dospělí. To je prostě úžasné! Díky! A 
Ondra si to užil, jako si ostatně užívá 
lesní školku po celý rok. Jako bonus 
měl „maminku paní učitelku“ což 
s nadšením sděluje každému, koho 
potká. Takže za nás moc díky! Rejz-
kovi“

„Tadýsek byl ve svém živlu, proto-
že je to náš malý řemeslník. Moc dě-
kujeme, bylo to super! Rozumkovi“

„I já bych ráda napsala pár řádek s 
ohledem na tábor, který prožila dcer-
ka minulý týden s vámi. Na prvním 
místě bych chtěla poděkovat za úžas-
nou organizaci z vaší strany! Toho si 
opravdu cením. Dcera byla nejdříve 
tajemná a moc si o tom zprvu poví-
dat nechtěla, že nesmí (haha), ale jak 
jsme se potom dívali na fotky, tak 
začala vyprávět. Nejvíce si to užila 

na ponících, při výrobě hudebního 
nástroje a u ohýnku :-). Děkujeme 
za vaši práci!! Spokojení rodiče Ull-
richovi“

„Eliška byla stejně jako ze školky 
moooc spokojená. Myslím si, že jí 
to tak nějak splynulo se školkou, že 
vlastně nepochopila moc, že jde o tá-
bor. To až tím přespáváním se to tak 
krásně završilo. O tom jsme slyšeli 
doma celý týden, že bude spát s dět-
mi ve školce i po tmě. Kupodivu nám 
každé odpoledne i vyprávěla, kde 
jste byli a co jste se naučili. A také, 
že jste něco moc hezkého vytvořili, 
ale to nám rozhodně říct nemůže, 
protože to je veeeliké překvapení :). 
Tím, že jsem doma, tak jsme chvíli 
váhali, zda ji na tábor přihlásit, když 
„hlídání“ nepotřebujeme, ale nelitu-
jeme ani minutu, že jsme to udělali. 
Tak smysluplně využitý čas, že si děti 
hrají a zároveň se učí spoustu nových 
věcí ani o tom nevědí, to je k nezapla-
cení...tolik zážitků bychom jí doma 
zatím určitě nemohli poskytnout, 
dokud je Štěpánka miminko. Jsme 
moc rádi, že se Eliška učí žít v sou-
ladu s přírodou a musím přiznat, že 
v leckterých situacích si poradí lépe 
než já...na sobotním výletě si dost 
zamazala ruce, tak pak před jídlem 
říkám, že je musíme někde umýt, že 
takhle jíst nemůže...“Mami, vždyť je 
mokrá tráva, tak si je pořádně omyju 
v trávě a pak mi je jen utřeš.“ No, jak 
jednoduché, že :) Děkujeme, Fofovi 
:)“

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu

ŘEMESLNÍKEM NA VLASTNÍ KŮŽI
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V  průběhu letních prázdnin 
proběhly v Tékáčku pod hlavičkou 
Místní akční skupiny Nad Orlicí 
o.p.s., 2 běhy příměstských táborů. 
Z dění přinášíme několik fotografií. 
Dětem se u nás líbilo, skoro všech-
ny jsou již přihlášené do klubu na 
další školní rok…

Více na https://www.facebook.
com/tekacko/.

V minulém čísle Zpravodaje bylo 
u fotografie ze Dne otevřených dve-
ří ALPHA VSS Czech, s.r.o. uve-
deno, že logo firmy na košile pro 
průvodce vyšili členové Technolo-
gického klubu z  Albrechtic. Dnes 
Vám přinášíme pár detailů…

Pro zájemce o činnost v Techno-
logickém klubu Albrechtice jsme 
připravili ukázkové hodiny, a  to 
ve středu 28.  8.  2019 a  ve čtvrtek 
5. 9. 2019, vždy od 16.00 do 17:30. 
Můžete se těšit na další nové tech-
nologie, které jsme v průběhu léta 
pořídili, jako jsou 3D tiskárny, 3D 
pera, tiskárna pro potisk látky, ste-
reolitografická tiskárna, gravírova-
cí a řezací laser, 3D scanner a další.

A  aby to nebylo „dospělákům“ 
líto, připravujeme od září akce 
i  pro ně. Po zveřejnění Průzkumu 
zájmu na našich stránkách https://
www.tekacko.cz/pruzkum, jsme do 
druhého dne měli první 4 zájem-
ce!!! Tak se moc těšíme, třeba na 
maminky, které si u nás mohou pro 
své děti vytvořit originální potisky 
či výšivky na oblečení nebo vyrobit 
vlastní vánoční ozdoby, a  také na 
tatínky, kteří se mohou naučit pro-
gramovat tak, aby si doma vytvo-
řili vlastní „chytrou“ domácnost. 
Zkrátka na všechny, bez ohledu 
na jejich věk a dosavadní znalosti. 
Počítáme i  s  úplnými začátečníky, 

u nás se nikdo stydět nebude. Aby-
chom vám pomohli si představit, 
co vše se u nás můžete naučit, zde 
je pár „kontrolních otázek“: $1

Rozbila se Vám nějaká součástka 
a potřebujete novou?

Přijďte si  ji  sami vymodelovat 
a vytisknout na 3D tiskárně.

Chcete vytvořit vlastní originální 
tričko?

Přijďte si navrhnout vlastní mo-
tiv, vytisknout si ho nebo vyšít.

Přemýšlíte o  vhodném dárku 
na Vánoce?

Vyrobte originální vánoční oz-
doby na gravírovacím laseru.

Chcete vytvořit model nebo ko-
pii vaší oblíbené věci?

Díky 3D skeneru ji  pak  můžete 
domodelovat, vyřezat, vytisknout, 
vyšít, vyfrézovat nebo jen  uchovat 
v PC.

Potřebujete nové domovní číslo? 
Ztratili jste šachovou figurku? Máte 
nápad na hezkou plastiku?

Pomocí 4-osé CNC frézky může-
te popustit uzdu vaší fantazii.

A  co  tak  si  vyrobit vlastní elek-
tronické hodiny, požární alarm, ba-
revnou hudbu z LED, bzučák nebo 
LED blikač na kolo?

To  vše můžete, když se  nau-
číte programovat Arduino nebo 
Raspberry Pi.

Rádi byste se vrátili do dětských 
let  a  postavili třeba vlastí auto 
z Lega nebo Merkuru?

Využijte k tomu dnes již různých 
jednoduše programovatelných ro-
botických stavebnic.

Zajímají vás IT a práce s aplika-
cemi, grafické nebo konstrukční 
programy?

U nás najdete SolidWorks, Corel-
Draw, Adobe, Arduino IDE a další.

Yvonna Ronzová

TÉKÁČKO INFORMUJE
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DDM v září
Po prázdninách se ve Sluníčku 

uklízí, vybírá se dovolená a  při-
pravujeme se na rozběhnutí všech 
našich pravidelných zájmových 
kroužků od října. Jejich kompletní 
nabídku najdete na našich webo-
vých stránkách https://www.ddm-
tyniste.cz/, kde najdete také elektro-
nické přihlášky na zájmové kroužky 
i na naše příležitostné akce. Pokud 
něco při přihlašování nepůjde, 
ozvěte se na tel.: 725435732. Těšíme 
se nejen na děti školou povinné, ale 
i na starší kamarády a rodiče či pra-
rodiče.

Poděkování vedoucím
Každý rok připravuje Dům dětí 

a  mládeže o  prázdninách několik 
táborů pro různé věkové katego-
rie, s  různým stupněm náročnosti 
a  s  nejrůznějšími tématy či zamě-
řením. Ani letos se přes léto dveře 
v DDM téměř nezavřely a uvnitř to 
neustále šumělo a děly se tam věci. 
Další 3 tábory se konaly mimo do-

mácí prostory a vyrazili tam ti zku-
šenější táborníci. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem našim tábo-
rovým vedoucím za jejich energii 
a čas, který věnovali dětem. Přípra-
va a realizace tábora, byť „jen“ třeba 
pětidenního příměstského je oprav-
du fuška a za nabitým programem 
a spokojeností dětí je mnoho hodin 
příprav dávno před táborem i  ná-
ročnost realizace během týdne, kdy 
je potřeba zvládnout mnoho věcí od 
programu, přes jídlo, úklid, hlídání 
rozpočtu, počasí a hlavně děti, kte-
ré vyžadují různý přístup. Trénink 
komunikace a dalších měkkých do-
vedností je pro vedoucí vynikající 
škola života. Mnozí z  nich s  námi 
spolupracují už dlouho, pro některé 
praktikanty to byla letos premiéra 
a my doufáme, že ti letošní nováčci 
třeba za pár let zase nahradí přiro-
zeně odcházející starší kamarády. 
Na každém táboře byla trochu jiná 
parta vedoucích, někteří stihli i 3 – 
4 tábory, a z mých návštěvních dnů 
vím, že jsou fakt dobří, dokážou se 

povzbudit, pomoci si vyříkat pří-
padné nepříjemnosti a z toho mám 
velkou radost. Děkuji všem ještě 
jednou za jejich aktivitu, přístup 
a zodpovědnost.

Eva Jenčíková

Ve dnech 15.–19.  7. se konal 
v  DDM Sluníčko příměstský tábor 
Dobrodružství rodiny Smolíkovy. 
První den jsme se seznámili s  Lá-
dínkem a  jeho psem Zorem, vyro-
bili jsme si vlastní raketu, otestovali 
naše schopnosti a vyrazili na první 
cestu vesmírem. Jako první jsme 
navštívili planetu strojů, poté třeba 
pohádkovou planetu nebo plane-
tu zločinu. Na výlet jsme vyrazili 
do Archeoparku Všestary, kde na 
nás čekaly dva workshopy o životě 
v pravěku a jedno krátké promítání. 
Na každé planetě bylo naším cílem 
získat klíč od záhadného pokladu, 
který se ztratil někde ve vesmíru. Na 
proměnlivé planetě byl tento úkol 
nejsložitější. Vládl tam diktátor, 
kterého jsme museli porazit, i přes 

jeho mocné schopnosti. Nakonec se 
nám to povedlo a  uspořádali jsme 
nové volby. Na konci tábora jsme 
zdárně našli všechny klíče a dokon-
ce i ztracený poklad. Poděkování za 
přípravu programu patří hlavnímu 
vedoucímu Markovi, Honzovi, Lu-
cce, Báře a Marušce.

Lucka Forejtková

V druhé půlce července vyrazila 
parta táborníků užít si prázdnino-
vé dobrodružství na „velký“ tábor 
v  turistické základně Vižňov.  Naše 
výprava začala cestou vlakem do 
Meziměstí, odkud jsme se pak vy-
dali do 4 km vzdáleného Vižňo-
va.  Tam jsme celý týden cestovali 
v  čase pomocí červené telefonní 
budky, která se nám nečekaně ob-
jevovala a  zavedla nás do časů 
minulých i  budoucích. Jako první 
jsme navštívili dobu kamennou, 
kde jsme poznali pračlověka a jeho 
tlupu. Také jsme se dostali až na 
samý počátek vzniku světa. Tam 
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jsme se, díky nejrůznějším poku-
sům, dozvěděli, co dokáže voda, 
vzduch a  různé kapaliny. Budka 
nás také zavedla mezi mafiány, do 
doby americké prohibice. Celoden-
ní výlet jsme podnikli na posvátnou 
horu Olymp, Ruprechtický špičák. 
Cesta vedla nahoru a dolů, nahoru 
a znovu dolů, aby nakonec vedla tak 
nahoru, jakoby člověk stoupal až do 
nebe. Tam na nás čekal bůh Zeus 
a nádherný výhled do krajiny Česka 
a Polska. Ve čtvrtek nás budka za-
vedla do budoucnosti. Poznali jsme, 
že zvířata nebudou vypadat tak, jak 
je známe teď, že cestovat nebudeme 
jen v rámci naší planety a že každá 
rodina v budoucnosti bude vlastnit 
vesmírnou raketu. Nakonec jsme se 
dostali do časové smyčky, ze které 
jsme se nemohli ne a ne dostat. To 
se nám přeci jen povedlo a  čekalo 
nás velké překvapení. Z budky vy-
skočil profesor, který před mnoha 
lety sestrojil stroj času a uvízl v ča-
soprostoru. Velké díky patří všem 
vedoucím, Martě, Davidovi, Mon-

če, Honzíkovi a  Lence, která nám 
celý týden skvěle vařila. Celý tábor 
jsme si moc užili a už teď se těšíme 
na příští táborové dobrodružství, 
kam se mohou vypravit děti, které 
to třeba už letos vyzkoušely v DDM.

Veronika Chytrá

Od neděle 21.  7. do 26.  7. se 
v  DDM konal sluníčkový tábor 
Shretábor. Celotáborová hra nás 
zavedla za Shrekem, jemuž jsme 
pomohli nalézt jeho milovanou Fi-
onu. Cestou za Fionou jsme potkali 
Oslíka, s nímž jsme si zasportovali. 
Kocour nás zavedl na cestu kolem 
světa. Perníčka jsme pomohli opět 
nazdobit. V  úterý jsme vyrazili na 
výlet do kukuřičného bludiště. At-
mosféra tábora byla plná smíchu 
a  zábavy. Stihli jsme také vyrobit 
mýdla a užili si ateliéry u paní krá-
lovny. Děkuji všem vedoucím, bez 
nichž by tábor nemohl být. Jmeno-
vitě Fíce, Terce N., Terce  V., Anet, 
Nelče a  Vojtovi. Poděkování patří 
i  Spolku přátel města, jmenovitě 

panu Ptáčkovi za ochotu a paní Jo-
sefíně Hanzlové za aktivní přístup 
ve Věži.

Lea Vondroušová
Na přelomu července a  srpna se 

konal v DDM příměstský tábor Ve 
filmu. Jakožto hlavní vedoucí jsem 
byl před táborem trochu nervóz-
ní, protože byl můj první v  této 
zodpovědné pozici. Nicméně tá-
bor byl skvělý a  jsem i  s ostatními 
vedoucími spokojen, Lea, Aneta, 
Nelča a  Evča si vedly skvěle. Dou-
fáme, že jsou stejně spokojeni i děti 
s rodiči. Ale o čem tábor byl? Celý 
týden jsme proplouvali nejrůznější-
mi známými filmy, které mají rádi 
nejen děti, ale i dospělí. V pondělí 
jsme navštívili Grinche, v úterý děti 
potkaly Úžasňákovy a jejich Elastič-
ku, která jim dávala spoustu úkolů, 
po kterých se mohly přidat do jejich 
týmu. Ve středu nás našel Taťka 
šmoula a  pomáhali jsme mu za-
chránit jeho šmouly, které držel ve 
spárech zákeřný Gargamel. Čtvrtek 
byl věnovaný Madagaskaru, a  tak 

jsme vyrazili do zoologické zahrady 
ve Stěžerech, ve které jsme si to ná-
ramně užili a měli jsme i možnost si 
některá zvířata pohladit. A  jelikož 
jsme tento den ve Sluníčku přespá-
vali, tak nechybělo ani večerní opé-
kání buřtů a  nakonec film Mada-
gaskar, který pozorně a s nadšením 
pozorovali nejen děti, ale i vedoucí. 
Pátek jsme nakonec zakončili oblí-
benými Mimoni s  Grúem. Filmo-
vý tábor by se ale tak nejmenoval, 
kdybychom si tam nenatočili i svůj 
vlastní film. Každý den jsme s dět-
mi natáčeli záběry, jak jsme prožili 
den předchozí. Vše jsme nakonec 
sestříhali a pustili v pátek. Všichni 
z toho byli nadšení.

David Kukla

Od 5.  8. do 9.  8.  2019 naše Slu-
níčko ovládli Nemo a Dory na pří-
městském táboře Tajemství hlubin. 
Děti s  nimi zažily spoustu legrace 
a  procestovaly všechna vodní pro-
středí. Během prvního dne nás 
navštívili naši mořští průvodci. 
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V dalších dnech jsme pluli do oceá-
nů, jezer, rybníků a osobně jsme na-
vštívili také řeku při našich cestách 
na kole a pěšky. Ve čtvrtek jsme se 
vydali do Hradce Králové, kde jsme 
si prošli Přírodovědné centrum 
a  Jiráskovy sady. Večer na nás če-
kal táborák, včetně hry na kytaru. 
V pátek jsme se s našimi kamarády 
rozloučili a spokojeně odešli domů. 
Chtěly bychom poděkovat našim 
skvělým vedoucím Terezce, Viki, 

Verče, Honzíkovi a Vendy.
Terka N. a Natka F.

Letní tábor Ve víru tance

Druhý týden v červenci se dívky 
z  tanečních skupin Rosegirls zú-
častnily tanečního tábora „Ve víru 
tance“. Vedoucí tábora Lenka R., 
Lenka K., Lucka D. a Anet M. pro 
ně připravily bohatý program plný 
her a  soutěží včetně celodenního 

výletu a  cyklotoulky. Po rozdělení 
do družstev se dostávaly do různých 
míst světa a také cestovaly časem.

První odpoledne odcestovaly 
do Španělského přístavního města 
Cartagena, kde je čekal boj s úkoly 
a  časem. Při plnění musely vyu-
žít taktické dovednosti, sportovní 
zdatnost a rétoriku. K výhře první-
mu týmu pomohla nakonec i šťast-
ná ruka při házení kostkou.

Další den odcestovaly časem do 

doby „rebelů“. Po zhlédnutí filmu 
Rebelové měli za úkol vytvořit si 
vlastní choreografie na písničky 
z  výše zmíněného filmu, včetně 
vytvoření kostýmů a  potřebných 
rekvizit. Jejich vymyšlené a  nacvi-
čené choreografie přijela zhodnotit 
mezinárodní porota z celého světa – 
Anglie, Ruska, Japonska, Číny a je-
den přicestoval časem z „rebelovské 
doby“.

Ve středu jsme navštívily Fajn 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO
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Park v Chlumci nad Cidlinou. Bylo 
to zábavné i náročné. Ale věřím, že 
dívky se to patřičně užily. Tento den 
jsme zakončily v  DDM opékáním 
buřtů.

Dále se dostaly do Řecka, kde na 
ně čekal nácvik Zorby (řecký kru-
hový tanec). Odpoledne se dostaly 
na olympijské hry, kde je čekaly 
modifikované disciplíny z  letních 
i  zimních olympijských her, např.: 
synchronizované plavání, skok do 

dálky, hod vlaštovkou, lyžování, 
sáňkování, lovení jablek, slalom 
a průskok obručí. Dívky musely při 
jejich zdolávání využít svoji mršt-
nost, obratnost, odvahu a bojovné-
ho ducha. Každý z  týmů se vyzna-
menal na jiné disciplíně a síly byly 
dost vyrovnané.

Poslední den děvčata čekaly ná-
strahy v  podobě Kimových her, 
vyzkoušely si tak svoje smysly – pa-
měť, hmat a chuť. K táborům neod-

myslitelně patří hra „Náhoda“ a ani 
náš tábor není výjimkou. Děvčata 
se porvala se štěstím a časem. Mu-
sím vyzdvihnout podporu, která 
se v rámci týmu dostala jedincům, 
kteří měli méně štěstí a  museli 
dlouho běhat.

K tanci neodmyslitelně patří po-
řádné protažení a gymnastika. Dív-
ky si daly pořádně do těla a naučily 
se nové protahovací techniky, které 
jim pomohou zvýšit jejich rozsahy 

a  zlepšit taneční dovednosti. Dále 
potrénovaly i další taneční techniky 
a posilovací cviky, které jim pomo-
hou při následující taneční sezóně.

Počasí nebylo úplně ideální, ale 
nikomu to náladu nepokazilo a do 
každé soutěže se dívky vrhly na sto 
procent a odváděly vynikající výko-
ny, což byla veliká odměna pro nás 
vedoucí.

Lenka Kupcová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městskému úřadu v  Týništi nad Orlicí 

a  členkám Sboru pro občanské záležitosti za milou 

gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Jindřich Vávra st.

inzerce
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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

POLEP 
VOZIDEL

REKLAMNÍ 
TEXTIL

PRACOVNÍ 
ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

VELKOPLOŠNÝ
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LETÁKY
TISKOVINY



DOBRÁ ZPRÁVA PRO STOLNÍ TENIS: V TÝNIŠTI TO ŽIJE!
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datum- den čas název druh místo konání

3. 9. út 18:00 Holokaust Židů v dějinách První republiky a za 2. světové války přednáška Kulturní dům

7. 9. so 8:00 Cyklorallye Juráška sport Mírové náměstí

11. 9. st 15:00 BAZAR oblečení, sport. potřeb, hraček MC Ratolest

12. 9. čt
10:00 Čtení, malování, nové knihy (akce MC Ratolest) tvoření Městská knihovna

17:00 Bali a ostrovy Gili (Indonésie) - Tomáš Černohous přednáška Městská knihovna

21. 9. so 15:00 Tradiční týnišťské posvícení zábava Městský park

22. 9. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

27. 9. pá 15:00 Podzimní botanická vycházka - Mgr. Jan Doležal vycházka Městská knihovna

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁŘÍ 2019
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S  láskou přijímejte i  ty, kdo při-
cházejí odjinud – tak někteří, aniž to 
tušili, měli za hosty anděly.

Židům 13,2

Andělé jsou v  dnešní době dosti 
populární, v  biblickém podání se 
s  nimi však neplýtvá. Andělé jsou 
poslové Boží. Tam, kde Bůh člověka 
osloví, ale zůstává nedosažitelný, se 
nabízí obraz: byl zde anděl a vyřídil 
poselství. Andělské postavy patří 
také k zázrakům, naznačujícím vý-
jimečný Boží zásah. Ovšem k  bi-
blickým specifikům patří i  to, jak 
je někdy nejisté, zda to byl člověk, 
nebo anděl. Každý člověk se může 

stát Božím andělem, aniž by si to 
zasloužil: každý, kdo pomáhá přežít, 
kdo stojí při těch, kteří mají strach, 
každý kdo věří více životu než smr-
ti. Nejen, že někdy netušíme, že 
naším hostem je anděl, ale někdy 
můžeme být pro jiné lidi andělem, 
poslem Božím i  my sami. Ani to 
netušíme. Nemusíme to tušit. Stačí, 
když vyřizujeme, co vyřídit máme. 
Je to zvláštní, že zrovna Bible má na 
anděly tak střízlivý pohled. Ale ne-
popírá, že anděl je nositelem zvěsti, 
která působí zázraky.

Pane, děkujeme za tvoji starost 
o nás, za to, že nám posíláš svoje po-
sly, když je potřebujeme. Neumíme 

si představit, že bychom i my mohli 
být tvými posly, ale věříme, že s tvou 
pomocí to zvládneme. Amen.

Píseň:
1. Chci Pána slaviti svým srdcem 

času každého a  svými ústy o  jeho 
vždy chvále mluviti; jen v  Pánu 
bude mít má duše chloubu nejvyšší; 
tu tiší, jak to uslyší, se budou veselit.

2. Nuž, věrní, zvěstujte, velebnost 
Páně srdečně a  jméno Páně spo-
lečně vždy se mnou zvyšujte! Když 
ve svých úzkostech jsem Pána hle-
dal s  vroucností, on, vyslyšev mne 
v rychlosti, z postrachů vyňal všech.

3. Kdo Pána srdečně se bojí, Pánu 
oddává, těch anděl Páně zastává 

a  chrání statečně. Nuž vizte, okus-
te, jak Pán je hojný v dobrotě; kdo 
doufá v něm zde v životě, je blažen 
zajisté.

 
Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 167 Chci Pána slaviti (nápěv J. G. 
Bässler, 1805; text podle žalmu 34 F. 
Šebesta).

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  září (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

8. 9. – 10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

22. 9. – 10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

TÝNIŠŤSKÉ MEMORIÁLY A VEŘEJNÉ ATLETICKÉ ZÁVODY

V neděli 28. července 2019 pro-
běhly na atletickém stadionu SK 
Týniště nad Orlicí, z.s., atletické ve-
řejné závody a memoriály, a to 23. 
ročník memoriálu Ing. Františka 
Matonohy ve skoku do dálky mužů, 
16. ročník memoriálu Karla Bedná-
ře ve skoku do výšky mužů a 6. roč-
ník memoriálu Jindry Podhorníka 
ve skoku o tyči.

Závodů se zúčastnilo téměř 60 
startujících v kategoriích od mlad-
ších žáků až po dospělé z  atletic-
kých oddílů ČR, Polska a reprezen-
tanti z  dalekého Thajska. Bohužel, 
nižší účast startujících byla ovliv-
něna i  tím, že v  té době probíhalo 
mistrovství ČR mužů a žen v Brně, 
kde atleti bojovali také o  možnou 

účast na MS v  Dauhá v  hlavním 
městě Kataru, který proběhne 
27. 9. – 6. 10. 2019. Každopádně za 
ideálního letního počasí bylo za-
znamenáno hodně kvalitních výko-
nů, několik osobních rekordů atle-
tů a překonán také rekord stadionu 
ve skoku o tyči mužů, který překo-
nal David Holý z USK Praha solid-
ním výkonem 5,00 m a ve skoku do 
dálky výkonem 7,29 m zaostal o 16 
cm za rekordem stadionu Romana 
Šebrleho z  roku 1996. Za zmínku 
stojí kvalitní výkony a  suverénní 
první místa v  hodech kladivem, 
kde zvítězili reprezentanti Thajska. 
U mužů zvítězil Boonmawan Kitti-
pong výkonem 62,82 m (kladivo 
7,26 kg) a  u  žen zvítězila Koom-

phon Mingkamon výkonem 58,18 
m (kladivo 4 kg).

Děkujeme Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje za finanč-
ní podporu a také za zdařilý průběh 
závodů všem zúčastněným funkci-
onářům SK, rozhodčím a  dobro-
volníkům.

Z výsledků memoriálů:
Memoriál Ing. Františka Mato-

nohy ve skoku do dálky:
1. David Holý, Atletika Chru-

dim, z.s. – 7,29 m
2. Tomáš Hedrich, Atletika Zá-

břeh, z.s. – 5,80 m
3. Pavel Hýbl, Atletika Zábřeh, 

z.s. – 4,17 m

Memoriál Karla Bednáře ve sko-

ku do výšky (účast pouze 2 muži):
1. Milan Dušek, SK Týniště nad 

Orlicí, z.s. – 1,76 m
2. Pavel Hýbl, Atletika Zábřeh, 

z.s. – 1,30 m

Memoriál Jindry Podhorníka ve 
skoku o tyči:

1. David Holý, Atletika Chru-
dim, z.s. – 5,00 m (rekord stadionu)

2. Václav Červinka, SK Týniště 
nad Orlicí, z.s. – 4,20 m

3. Pavel Fiedler, Atletika Chru-
dim, z.s. – 3,15 m

Za oddíl atletiky SK Týniště 
 n. Orlicí, z.s. Ing. Jiří Tyahur
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST - je spolek, který byl založen 
v roce 2002.

Cílem MC Ratolest je dávat dětem od narození do předškolního i škol-
ního věku, možnost:

objevovat svět v  novém prostředí, setkávat se s  vrstevníky, poznávat 
se, učit se hrát s novými kamarády a zapojovat se do kolektivu v různých 
kroužcích (výtvarných, hudebních, sportovních, naučných…) rozvíjet 
svoje schopnosti

Také maminkám (rodičům) MC umožňuje vytvořit si nová přátelství, 
vyměňovat si s ostatními své zkušenosti navzájem se inspirovat o možnos-

tech využití volného času, na dílnách vyzkoušet své dovednosti při růz-
ných technikách tvoření.

MC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také další akce (patří 
mezi ně: Besedy s hosty (logopedie, rehabilitace, výchova dětí…), Zahrad-
ní slavnosti, společné výlety a akce, pohádkové čtení a tvoření v Městské 
knihovně, velikonoční a vánoční akce pro děti a rodiče (vystoupení dětí 
a  prezentace výrobků MC…), příměstské tábory a  prázdninové hlídání 
dětí a akce města, na kterých spolupracujeme.

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ZÁŘÍ:

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO kroužků, které pro vás chystáme!

2. - 13. září 2019

NABÍZÍME ZATÍM TYTO KROUŽKY:

DOPOLEDNE
pro děti 0-4 roky

ODPOLEDNE
pro děti 3-10 let

ODPOLEDNE-VEČER

MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 12 měsíců VĚLIČKA – pro děti od 3 let do 5 let, 
zpívání, tvoření, čtení, divadlo, hry… na 
zahradě i v MC.

- Odpolední dílny 
pro rodiny: keramika, fimo, batika, 
ubrousková technika, svíčky…

BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 12 měsíců do 2 let VŠEZNÁLEK - předškoláci grafomotorika, 
divadlo, tvoření, hry… na zahradě i v MC.

BESEDY 
- pro rodiče 
- pro děti

ROLNIČKA – zpívání, básničky, tanečky 2-4 roky TANEČKY - pro děti od 3 let do 6 let, 
taneční přípravka, základy tance, 
gymnastika, hry… ve spojovacím sále ZŠ

ZAHRADNÍ slavnosti 
-téma: Večerníček…

HERNA – hračky, skluzavka, zahrada, pískoviště, 
trampolína, hry…

FLÉTNIČKA – zpívání, hra… pro dězi od 4 
do 14 let. Začátečníci a pokročilí

Kurz ANGLIČTINY pro dospělé 
-omezený počet

KNIHOVNA - 1x za měsíc ATLETIKA - pro děti od 3 let do 13 let, 
rozcvička, základy atletiky (běh, skok, hod), 
hry…na školním hřišti nebo ve spojovacím 
sále ZŠ

BAZAR – oblečení, hraček, sport. potřeb, 
3x za rok

HLÍDÁNÍ dětí - každý pátek 8-12h., dle domluvy 
v MC, max. 4 děti

HERNA – hračky, skluzavka, zahrada, 
pískoviště, trampolína, hry…

Ceník: Herna 10,– (5,– )Kč, Kroužek…30,– (20,– ) Kč Permanentka: 10 lekcí 290,– (190,– ) Kč Půlroční kroužek: září- leden 500,– (330,– )
Dílny: od 20,– do 40,– Kč (dle materiálu) Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku MC Ratolest. 
Členství na školní rok je 100,– dítě a 100,– dospělý.

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ZÁŘÍ

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO HERNA 09:00-11:30 HERNA 15:00-18:00

ÚT HERNA 09:00-11:30 HERNA 15:00-18:00

ST HERNA 09:00-11:30 HERNA 15:00-18:00

ČT Dětský klub Koala (soukr. akce) 08:00-12:00
od 10 h.

SCUK – výdej 17:00-19:00

PÁ HERNA
Hlídání dětí

09:00-11:30
08:00-12:00

HERNA 15:00-17:00

   

■ 11. 9. (St) BAZAR oblečení, sport. potřeb, hraček

■ 12.  9.  (Čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ, od 

10:00 h - čtení, malování, prezentace nových knih

■ 16.–20. 9. Ukázkové hodiny dopoledních i odpoledních kroužků

■ 21. 9. (So) Týnišťské posvícení - prodej občerstvení a výrobků z dílen

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,

H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777 608 207

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
a Královéhradecký kraj. Děkujeme!

 



V pondělí 17. června uvedla ZUŠ 
Týniště nad Orlicí výchovný kon-
cert S Žofkou do světa snů na přání 
nejen pro rodiče a babičky. I já jsem 
zavítala do kulturního domu. Podle 
ohlasů z představení pro školy jsem 
čekala velký zážitek, ale vystoupení 
učitelů a žáků moje očekávání vysoce 
předčila.

Pan ředitel Plašil nás diváky pěkně 
přivítal a i bez kouzel se z nás rázem 
staly děti. Hezky jsme si to užívali, 
s Žofkou jsme procestovali celý UM-
svět, na každé zastávce jsme poznali 
významného umělce, jehož dílo nám 
ukázkou přiblížili učitelé. Skladatelů 
bylo snad deset, dokonce i  dirigent 
a malíř a všechny perfektně ztvárnil 

Tomáš Beránek. Vystoupil i  v  roli 
skřítka a  s  Žofkou, svojí paní uči-
telkou dramatického oboru Verčou 
Půlpánovou, se dokonale doplňovali. 
Veronika nenechala nikoho na po-
chybách, že divadlo je její velká láska.

Putování UMsvětem zakončilo ta-
neční vystoupení. A pak už jen bouř-
livý potlesk a  dospělácké pochvaly 

a uznání za nevšední herecké, hudeb-
ní a taneční výkony a silný umělecký 
zážitek.

Paní učitelky a  páni učitelé opět 
dokázali, že mají rádi svoji práci 
i školu. Přeji jim, aby svůj um i nad-
šení mohli předávat co nejvíce žá-
kům.

J. V.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK
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Zahájení nového školního roku 
2019/2020 v Základní umělecké 
škole v Týništi nad Orlicí
Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září v 13.00 hodin v budově ZUŠ. 
Žáci si domluví rozvrh hodin u svých pedagogů.
Základní umělecká škola v Týništi nad Orlicí nabízí volná místa do 
těchto oborů:

• Taneční obor - jedná se pouze o volná místa do 
přípravného studia (MŠ a 1. třída ZŠ)

Více informací lze získat na telefonních číslech 494 371513, 
775 188 450 nebo v kanceláři ZUŠ.

Těšíme se na vás a přejeme všem dětem i dospělým pohodový začátek 
školního roku.

ZUŠ Týniště nad Orlicí

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 65 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč | Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky
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Prázdninové hrátky v dětském od-
dělení městské knihovny jsme v čer-
venci zahájili kvízováním, hádanka-
mi a  vědomostními hrátkami. Pro 
děti byly připraveny křížovky, kvízy, 
hádanky, hledání rozdílů, hlavolamy, 
omalovánky. Největší úspěch mělo 

hledání hádanek, které byly schova-
né mezi regály. Kdo je našel všechny 
a správně odpověděl, byl zařazen do 
slosování o ceny. Štěstí se usmálo na 
čtenářku Denisu Pýchovou.

Další akcí byla výtvarná dílnička 
a kreslení s odměnou. Malí návštěv-

níci spolu s rodiči a prarodiči mohli 
vyrábět z  papíru např. vějíř, masku 
sluníčka, zápich slunečnici, housen-
ku na listu, kytičku na kolíčku a další 
pěkné výrobky. Někteří k tomu ještě 
nakreslili obrázek a čekala je odmě-
na. Celý měsíc se také točilo Kolem 

štěstí.
Děti i dospělí odcházeli z knihov-

ny spokojeni a s úsměvem a já se na 
všechny těším při setkání na dalších 
akcích.

Jana Novotná
... foto na 3. straně obálky

PRÁZDNINOVÝ ČERVENEC V KNIHOVNĚ

PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2019 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

1. 9. neděle 17:00 A mužstvo Týniště Lokomotiva HK

7. 9. sobota 13:30 dorost Týniště Rychnov

8. 9. neděle 10:00 starší žáci Týniště Třebechovice

15. 9. neděle 17:00 A mužstvo Týniště Jaroměř

21. 9. sobota 13:30 dorost Týniště Červený Kostelec

Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

22. 9. neděle 10:00 Starší žáci Týniště Kostelec/ 
Častolovice

29. 9. neděle

10:00 Starší žáci Týniště Vamberk

16:30 A mužstvo Týniště Kunčice

Změny termínu i hrací plochy vyhrazeny! V průběhu domácího zápa-
su s Jaroměři, v neděli 15. září 2019, bude slavnostně předán výtěžek z  
charitativní dražby, která proběhla během Oslav 100. výročí týnišťského 
fotbalu, pánům Jiřímu Kamšovi a Jiřímu Vyšehradovi!

pořádá cestopisnou přednášku

BALI 
a ostrovy Gili 

s Tomášem Černohousem
12.9. v 17:00 hod.

     



Prodejny eShop

Servis
TELEFONY

NOTEBOOKY

FINANCOVÁNÍ

POČÍTAČE

Rychnov n. Kn.
Kostelec n. Orl.

Prodej a servis
Dobruška
Týniště n. Orl.

491 618 918

www.INDIGOumi.cz

INDIGO doporučuje bezpečnostní
software ESET

Společník do školních lavic

ASUS X540UA

   Kč9 999
12 999,-

inzerce

inzerce

Zpravodaj Týniště nad Orlicí 93x66 mm 4B 2019 „6500“

6500 produktů 
skladem…

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

PRÁZDNINOVÝ ČERVENEC V KNIHOVNĚ




