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Brit Thomas Archer následoval
svou ženu Pavlu z Manchesteru
do Albrechtic u Lanškrouna
Foto: F. Teichmann

3: S tabletem umí, ale s modelínou ne
12 - 14: BYLA TO LÁSKA NA PRVNÍ POHLED...
Rozhovor s Thomasem Archerem a Pavlou Archer,
rozenou Mannelovou
Aktuality na www.lanskroun.eu
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Studentská léta
Když je nám sedmnáct, nebývá často
nic otravnějšího, než se vzdělávat,
jde totiž o činnost, která tou dobou
vyplňuje velkou část našeho života.
Jenže my jsme si podobně jako stovky jiných teanagerů dokázali představit mnoho jiných zajímavějších
aktivit než školní prudění. Významnou část procesu jsme bez zaváhání
označovali za zbytečnou a z toho, co
zbývalo, to až na výjimky byla nuda a
šeď. Po letech v zaměstnání nám ale
studentská léta postupně sládnou ve
vzpomínkách jako vinné hrozny během října. Dvacet let od maturity pro
pár hodin ve školní lavici leckdy obětujeme svůj drahocenný volný čas a
nelitujeme ani peněz. Nejednou se i
upřímně těšíme a se zápalem prvňáka zápolíme s domácími úkoly.
Which od who? Slastné potíže s
oživováním angličtiny nás odvádí
od každodenních starostí, kterých
valem přibývá, představa, že se to
časem zlepší, je mylná. Dospělost je
běh s batohem do kopce. Vrchol je v
nedohlednu, ale dětské dlaně, které
svíráme ve svých, nám dávají sílu i
povinnost udržet se na nohách.
A pak jsou tu i neoddiskutovatelné
vedlejší efekty vzdělávání. Přátelství
a informace. Třeba o běžných i málo
představitelných věcech života. Ať
už u těch vlastních nebo cizích. Zcela
nový pohled na vzdělávání nám může
zprostředkovat ten, kdo vyrostl mimo
náš kulturní vzorec postsocialistické
střední Evropy. Věděli jste například,
že britské školní mapy z osmdesátých
let nerozlišovaly mezi Polskem, Československem či Sovětským svazem
a všechny tyto země vnímaly jako východní sovětskou Evropu? Následkem
toho dnes hází běžní Brité Poláky s Čechy do jedné škatule. Praha ta se jim
sice líbí a je oblíbená, jenže s nějakou
Českou republikou už ji moc nespojují.
Co to jako je Česko?
Podobně pitomých stereotypů se
však neumíme zbavit ani u nás. Na
britského mladíka se český úředník
na letišti dívá jako na potenciálního
potížistu, který míří do Prahy za levným alkoholem, v ulicích rozkopne
několik odpadkových košů a nad ránem skončí v levném nevěstinci.
A těšte se, v rozhovoru s britským
učitelem angličtiny Tomem, který se
rozhodl, že vymění Manchester za
Lanškroun, toho bude víc.

František
Teichmann
šéfredaktor
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Jak se vám, jako cizincům, žije v Lanškrouně?
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V Lanškrouně jsem od února
2015. Když jsem sem přijela, byly ulice plné sněhu. Bylo to pro mě úžasné, jelikož jsem byla zvyklá pouze
na teplé počasí. Moc se mi to líbilo.
Několikrát jsem se procházela kolem zamrzlých rybníků a pozorovala
kachny a labutě. Vzhledem k proměnlivému počasí v České republice se nemohu plně věnovat svým
koníčkům. Na rozdíl od Portugalska,
kde mohu prožít celý den venku a
domů se chodit pouze vyspat, to je
můj ideální den. Zatímco tady, v tak
malém městě, tohle dělat nemohu.
Tak jsem začala hodně číst. Mnohokrát jsem navštívila místní knihovnu,
kde si užívám především anglické
oddělení.

Se svou ženou, která pochází z
Lanškrouna, žijeme v Dolní Čermné.
Lanškroun často navštěvujeme kvůli
nákupům, máme rádi tamní restaurace, kino, koncerty a vyhledáváme ho
i kvůli sportovnímu vyžití. Lanškroun
mi také nabízí pracovní příležitosti, dělal jsem zde produkci, hrál koncerty v
Apollu, v knihovně, na zámku, ve školách a na Kopě. Většina Lanškrouňáků,
které jsem poznal, jsou velmi přátelští
a pohostinní lidé a zdají se mi mile
překvapeni, že sem přijede Londýňan
a žije tady. Musím se přiznat, že oproti
Londýnu je místní život hodně jiný, ale
já ho mám rád. Vše je blízko a je zde
větší klid a pohoda. Lidé jsou praktičtí a já zde nacházím vše, co ke svému
životu potřebuji. Vašeho města si vždy
moc užívám, stejně tak jako seznámení s novými přáteli. Život zde je fajn!

Pocházím z velkého města na
Ukrajině, a žiju v Lanškrouně už 8
let. Sice je to malé město, ale pro
život je pěkné. Tady jsem spokojená, dělám práci, kterou mám ráda
( učím na ZUŠ J. Pravečka), máme
tady s manželem dobré přátele,
jsme pravoslavní věřící a v Lanškrouně máme pravoslavný chrám,
který pravidelně navštěvujeme a
zpívame tam. Navíc je tu krásná
přiroda a tak rádi chodíme na procházky, jezdíme na výlety a sportujeme.
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Prezident se v kraji těší hlavně na setkání s občany
Prezident republiky Miloš Zeman navštíví Pardubický kraj ve dnech 2. až
4. listopadu. V úvodu cesty ho doprovodí manželka Ivana. Hlava státu po
setkání na Pardubicku tentokrát zavítá do východní části kraje. Navštíví
Králickou pevnostní oblast, Zámrsk,
Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Lanškroun a Svitavy.
Setká se jak s představiteli hostitelských měst a institucí, tak tradičně
také s občany. Nebudou chybět ani
návštěvy významných firem, a to pardubické Retie a žambereckého Bühleru. Ve Svitavách prezident poklepe na
základní kámen nového závodu firmy
Schaeffler Svitavy a poté přestřihne

pásku zrekonstruované historické
budovy hotelu Slavia. V něm se také
uskuteční závěrečná tisková konference. Prezident bude po celou dobu
návštěvy v kraji ubytován v hotelu Filipinum v Jablonném nad Orlicí.
Program návštěvy prezidenta republiky v Lanškrouně 4. 11. 2015
10:20 – 10:45 setkání s představiteli
města Lanškrouna
10:50 – 11:30 setkání s občany Lanškrouna
11:55 – 12:25 setkání s představiteli
města Svitavy
12:30 – 13:10 setkání s občany města
Svitavy
13:15 – 13:45 setkání se zástupci Schae-

ffler Group a firmy INA Lanškroun a
poklepání na základní kámen nové budovy v centru města Svitavy (za účasti
zástupců firmy z ČR, SRN, Pardubického kraje, města Svitavy, Lanškrouna a
zaměstnanců firmy)
13:45 přestřižení pásky na
zrekonstruovaném hotelu
Slavia
15:30 – 16:00
tisková konference v hotelu
Slavia
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S tabletem umí, ale s modelínou ne
Problematika správného rozvoje dětí spojuje předškolní i školní vzdělávání
V úterý 13. října se na ZŠ A. Jiráska sešli zástupci mateřských a základních škol, aby společně prodiskutovali problematiku vstupu dítěte do první třídy. Setkání se zúčastnila i pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) v Ústí nad Orlicí Kamila Barlow, která připomněla jednotlivé oblasti, které se
zohledňují při posuzování školní zralosti.
DÍTĚ BY MĚLO BÝT DOSTATEČNĚ
FYZICKY A POHYBOVĚ VYSPĚLÉ,
VĚDOMĚ OVLÁDAT SVÉ TĚLO,
BÝT SAMOSTATNÉ V SEBEOBSLUZE.
Učitelky mateřských i základních škol
se shodly na tom, že některé děti jsou
velmi nesamostatné v sebeobsluze:
rodiče své předškoláky oblékají, krmí,
některé pětileté děti neumí používat
toaletní papír, umýt si ruce po použití
toalety nebo se vysmrkat. Dokonce
se objevují i případy, kdy se děti s
těmito návyky seznamují prvně až v
MŠ. Ve školním vyučování je potom
nácvik osobní hygieny a sebeobsluhy
překážkou v činorodější práci.
DÍTĚ BY MĚLO BÝT RELATIVNĚ
CITOVĚ SAMOSTATNÉ A SCHOPNÉ KONTROLOVAT A ŘÍDIT SVÉ
CHOVÁNÍ
Při zápise ve škole učitelka velmi
často pozná citovou vyzrálost dítěte. Pokud mu nečiní problém krátké
odloučení od rodičů, komunikace s
pedagogem či vyčkání chvíle, kdy
domluví dospělí, pak by zde neměl
být problém.
DÍTĚ BY MĚLO MÍT OSVOJENÉ
PŘIMĚŘENÉ JAZYKOVÉ, ŘEČOVÉ
A KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI
V tomto bodě se rozvinula delší diskuze. Je opravdu potřeba, aby dítě
při vstupu do školy umělo všechny
hlásky správně vyslovit? Učitelky
základních škol se jasně přiklonily k
důležitosti dokončené výslovnosti z
důvodu správného čtení a psaní. Učitelky logopedických tříd MŠ vysvětlovaly ostatním, že od února, kdy probíhá zápis, může dítě v nácviku hlásek
udělat veliký pokrok. Ten ovšem
závisí především na tom, zda rodiče
včas vyhledají logopedickou pomoc
a zda s dítětem každý den výslovnost
procvičují.
DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT KOORDINACI RUKY A OKA, JEMNOU
MOTORIKU, PRAVOLEVOU ORIENTACI
Na problémy s jemnou motorikou
poukazovaly všechny zúčastněné
učitelky. Zástupkyně PPP připomněla, že předškolák si musí ruku především dostatečně uvolnit, proto je třeba v MŠ využívat velké formáty, které
jsou pro tento věk nejvhodnější. Samozřejmostí je vedení k správnému
držení tužky, i když úchop se fixuje
od okamžiku, kdy se dítě s tímto náčiním setkává, což je většinou ještě

před vstupem do školky. Učitelky MŠ
si stěžovaly, že děti nejsou doma vedeny k práci s pastelkami, barvami,
modelínou. „S tabletem pracovat umí,
ale s modelínou ne,“ zaznělo z úst jedné paní ředitelky. Učitelé základních
škol poukazovali na problém s úchopem tužky a neuvolněné zápěstí. V
souvislosti s tím p. Barlow nabídla
nové kurzy grafomotoriky, které probíhají v rámci pracoviště PPP v Ústí
nad Orlicí.
DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNÉ
ROZLIŠOVAT ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY
Pedagožka z PPP vyzdvihla práci školek související s nácvikem říkanek,
písniček, vytleskáváním slabik. Základní i mateřské školy se shodly na
tom, že žáci ve většině případů dokáží rozlišit barvy, velikost, ani tvary jim
problémy nedělají.
DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT JEDNODUCHÉ LOGICKÉ A MYŠLENKOVÉ
OPERACE A ORIENTOVAT SE V
ELEMENTÁRNÍCH MATEMATICKÝCH POJMECH
„Nikdo po dětech nevyžaduje složité
matematické úvahy. Často mi přichází
do poradny rodiče, kteří se chlubí tím,
že jejich dítě už počítá do sta. Ano, jako
říkanku to umí odvykládat spousta dětí
předškolního věku, když je však přeruším, musí si začít od začátku,“ vyjádřila
se k oblasti matematické zralosti zástupkyně PPP. Ve školkách se pracuje
jak s jednoduchými představami o
číslech, tak s geometrickými tvary.
DÍTĚ BY MĚLO MÍT DOSTATEČNĚ
ROZVINUTOU ZÁMĚRNOU POZORNOST A SCHOPNOST ZÁMĚRNĚ SI ZAPAMATOVAT A VĚDOMĚ
SE UČIT
Samostatnost a pozornost je problém mnoha dětí. V lavicích základních škol se množí případy dětí s
poruchami pozornosti a s hyperaktivitou a odborníci si marně lámou
hlavu, čím to může být.
DÍTĚ BY MĚLO BÝT PŘIMĚŘENĚ
SOCIÁLNĚ SAMOSTATNÉ A ZÁROVEŇ SOCIÁLNĚ VNÍMAVÉ,
SCHOPNÉ SOUŽITÍ S VRSTEVNÍKY
VE SKUPINĚ
Tuto oblast musí v dítěti vypěstovat hlavně rodiče svým příkladem
a správným vedením. Dítě by mělo
umět navazovat kontakty, chovat se
ohleduplně a přátelsky. Zatím však
konflikty mezi dětmi jsou na denním
pořádku jak v mateřské, tak v základ-

ní škole. Samozřejmostí by měla být
schopnost pozdravit, o něco požádat
a poděkovat. ZŠ A. Jiráska považuje
tuto oblast dokonce za tak důležitou,
že do povinných předmětů zahrnula
nový předmět Etickou výchovu.
Ředitelky a učitelky z mateřských škol
dále sdílely nápady, jak se vyhnout
vstupu nezralého dítěte do školních
lavic a jeho opětovnému vracení
do školy mateřské. Zdůrazňována
byla úloha pedagogů v mateřských
školách, kteří někdy tráví více času
s dětmi než rodič a jsou profesionálními rádci v oblasti zralosti dětí.
Mnohé může také poznat učitelka
při zápise, ale ve srovnání s časem
(cca 20 minut), který s dítětem stráví,
se na podrobnou analýzu nemůžeme spoléhat. Pokud si rodiče nejsou
jisti zralostí svého potomka, je určitě
vhodné vyhledat pomoc odborníka z
pedagogicko - psychologické poradny. Pokud je rodičům doporučen odklad, mohou své dítě ještě jeden rok
v mateřské škole nechat nebo využít
tzv. přípravných tříd, které jsou od
května tohoto roku k dispozici všem
předškoláčkům.
Na konci setkání bylo konstatováno,
že dnešní doba s sebou sice přináší nabídku moderních technologií
a různých možností, jak mohou i ti
nejmenší trávit čas např. v kroužcích
apod., ale mnozí tatínkové a maminky si neuvědomují, že malé dítě
potřebuje především kontakt s rodičem. Rodič má být vzorem, prvotním
učitelem, partnerem pro hru a vzájemnou komunikaci, a pokud se mu
podaří tyto role dobře naplnit, může
si být jistý, že udělal vše pro to, aby
se jeho dítěti při vstupu do školního
prostředí i do života dařilo.
Martina Teichmannová,
Miroslava Vychytová

OSMERO RAD RODIČŮM
PŘEDŠKOLÁKA
1) Čtěte a vyprávějte dětem pohádky,
upřednostňujte mluvené slovo před
televizní pohádkou či videem. Vyprávějte si s dětmi podle obrázků, případně o zhlédnutém pořadu v televizi.
2) Hrajte s dětmi hry (např. pexeso
na rozvoj zrakové paměti, Člověče,
nezlob se a domino na rozvoj matematických představ, puzzle, stavebnice, mozaiky apod. na rozvoj zrakové
syntézy, prostorové orientace a jemné
motoriky)
3) Procvičujte hrubou motoriku dítěte
(jízda na kole, pohybové hry), jemnou motoriku (modelína, modurit,
manipulace s drobnými předměty),
grafomotorické dovednosti a uvolňování ruky pomocí pracovních sešitů
dostupných v prodeji. Cvičte správný
úchop tužky pomocí trojhranných
tužek a pastelek. Nepřecvičujte dítě,
pokud má dominantní levou ruku.
4) Pomocí dětských časopisů a jiných
dětských publikací rozvíjejte zrakové
rozlišování (hledej rozdíly mezi podobnými obrázky, bludiště), předčíselné představy a matematický slovník
(malý - menší – nejmenší, první, druhý,
poslední, před, za, hned před, hned za)
5) Rozvíjejte myšlení dítěte (protiklady, rozdíly mezi předměty, podobnosti
předmětů, zobecnění – ovoce, zelenina, hračky, pečivo)
6) Rozvíjejte prostorové představy
(dole, nahoře, vzadu, vpředu, uprostřed, za, pod, nad, vedle, vlevo, vpravo)
7) Procvičujte sluchové rozlišování,
sluchovou analýzu a syntézu (poznávání první slabiky, první hlásky ve slově, poslední hlásky – slovní fotbal, rozlišování zvuků krátkých a dlouhých,
rytmizace)
8) Rozvíjejte sociální dovednosti dítěte, jeho sebedůvěru častější pochvalou a zájmem. Pomáhejte dítěti snášet
neúspěch např. při hře, veďte dítě k
samostatnosti při oblékání apod.
Použité zdroje: desatero pro rodiče
- materiál MŠMT, www.pppuo.cz
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V Lanškrouně již máme místní
organizaci ANO 2011
Ve čtvrtek 8. října proběhl v restauraci U Pastýře Ustavující sněm
Místní organizace politického hnutí ANO 2011 v Lanškrouně. Napomohla tomu skutečnost, že počet
místních registrovaných členů hnutí dosáhl potřebného počtu podle
stanov hnutí. Hosty sněmu byli pan
Stanislav Ešner, předseda oblastní
organizace politického hnutí ANO
2011 v Ústí nad Orlicí, paní Dana
Malinová z vedení oblastní organizace a pan Vladimír Slivinský, představitel Mladého ANO, spolku mladých aktivních sympatizantů hnutí
ANO do 35 let.
Členové jednohlasně zvolili předsedou místní organizace Mgr. Oldřicha Strnada, zastupitele a radního
Města Lanškroun, a revizorem hospodaření Jaroslavu Sedlákovou.
Dohodli se také na pokračování
dosavadní praxe, kdy se asi v měsíčních intervalech svolávají schůze,

přístupné všem lidem zajímajícím
se o záležitosti města. Základem
vždy bude informace radního Mgr.
Strnada o aktuálních akcích a na ni
naváže diskuse inspirující další činnost a směřování našeho hnutí v
podmínkách Lanškrouna.
Lanškrounská místní organizace
ANO má v samosprávě jednoho zastupitele, který je zároveň radním, a
dále dva své členy v komisi pro cestovní ruch.
Věříme, že místní organizace ANO
2011, součást povolební koalice,
výrazně přispěje k tvůrčí, věcné a
klidné politické atmosféře v našem
městě.
Jiří Kohout

Mgr. Oldřich Strnad již po 8 let
organizuje se svými spolupracovníky Festival vědy a techniky mládeže Pardubického kraje. Dobré
výsledky Dobrovského školy, řadu
let vedené panem Strnadem, v
této soutěži dovedly řadu žáků na
zahraniční odborné stáže do Francie a letos i do USA. Je úspěšným
projektovým manažerem.

Oblastní charita v projektu ERA
pomáhá regionům
Projekt „Sestra v akci v autě“ postoupil díky hlasování veřejnosti
do finále. Na portále Fóra dárců
www.erapomaharegionum.cz
v
regionu „Pardubicko“ může od
13.10.2015 do 6.1.2016 kdokoli
přispět na zakoupení automobilu
pro charitní sestry.
Charitní ošetřovatelská služba a
domácí hospicová péče je nejrozsáhlejší z desítky služeb, které Oblastní charita Ústí nad Orlicí v regionu provozuje.
Čtyři desítky sester denně vyjíždějí
do domácností svých pacientů v
pěti městech okresu a jejich okolí.
Jedna sestra ošetří denně kolem
15 pacientů a její auto ujede až 70
km.
Ročně vykonají zdravotní sestry
82.000 návštěv u 1.600 pacientů a
120 hospicových pacientů doprovodí ke konci života. Propagační

video o službě můžete zhlédnout
na adrese:
http://www.erapomaharegionum.
cz/projekty/pardubicko/201541/
sestra-v-akci-v-aute
Stále větší zájem o služby domácí
péče klade velké nároky nejen na
lidské zdroje, ale i na dopravní prostředky. K získání finančních prostředků na nové auto nám pomáhá projekt Era pomáhá regionům.
Podpořte nás prostřednictvím veřejné sbírky Fóra dárců, č. účtu: 101
7777 101/0300, variabilní symbol:
1804 nebo přímo přes portál www.
erapomaharegionum.cz
Nadace Era přispěje jednotlivým
projektům ze svých prostředků
podle výše vybrané částky.
Iva Marková,
tel. 734 769 713

POVEDENÝ PODZIMNÍ ROZJEZD
RODINNÉHO CENTRA
První dva měsíce nového školního
roku jsou za námi a Rodinné centrum Dětský svět opět naplno ožilo.
Dopoledne prostor RC zaplňují rodiče s nejmenšími dětmi a společně tvoří, zpívají, cvičí, objevují nový
svět a hlavně vzájemně si sdílejí své
radosti a starosti z výchovy a péče
o děti. Odpolední kurzy jsou skoro
všechny naplněny a dokonce jsme
u některých navyšovali hodiny, abychom uspokojili zájem dětí. Výborně
se také rozjela spolupráce s Rodinným Integračním Centrem, o.s. se
sídlem v Pardubicích, které pracuje s
rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra.
Za všemi aktivitami stojí lektorky,
aktivizační pracovnice a také vedení
RC. A protože práce okolo zajištění
fungování RC je opravdu hodně, rozhodli jsme se udělat velký krok pro
nás neznámým směrem a postupně
začít směřovat RC k profesionalizaci.
Doposud většinu aktivit a celé zázemí RC totiž z velké části zajišťují dobrovolníci. S rozšířením nabízených
služeb práce přibývá a je nad naše
možnosti poskytovat v takovém objemu služby tak, abychom zachovali
jejich kvalitu.
„BOD ZLOMU“ aneb od dobrovolnictví k profesionalizaci organizace
Je název projektu, na kterém jsme
začali pracovat již v květnu tohoto
roku, abychom se mohli zúčastnit
Burzy filantropie pořádané Koalicí
nevládek Pardubicka a získat tak
finanční prostředky na zařízení kanceláře a technického zázemí pro RC.
Možná jste i vy patřili mezi ty, kteří
nám v internetovém hlasování mezi
předloženými projekty poslali svůj
hlas a přispěli jste tak k našemu postupu do finále, které se konalo na
začátku října v Ústí nad Orlicí, kde
jsme projekt prezentovali a obhajovali před donátory. Díky skvěle odvedené práci našich dobrovolníků,
kteří se na projektu podíleli, jsme získali finanční podporu ve výši 50 tisíc
Kč. Celkový rozpočet pak navýšíme
ještě o 16 tisíc Kč z vlastních zdrojů a
postupně vybavíme kancelář nábytkem, technikou a část prostředků

použijeme na PR. Vytvořené zázemí
pak bude sloužit dobrovolníkům,
lektorům a aktivizačním pracovnicím ke zkvalitnění poskytovaných
služeb. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám poslali svůj
hlas v internetové anketě a zvláště
pak děkujeme donátorům, jmenovitě: KONZUM, obchodní družstvo
a partneři projektu JSME TU DOMA,
PARDUBICKÝ KRAJ, IVECO BUS,
Czech republic, a.s.
Projekt „Bod zlomu“ je pro nás startem k profesionalizaci organizace a
celé září a část října jsme věnovali
tvorbě žádosti o dotaci v programu
„Rodina“ z rozpočtu MPSV na rok
2016, abychom mohli získat finanční prostředky na zaměstnance RC a
aktivizační pracovnice. Žádost jsme
předložili a budeme až do února
příštího roku čekat, jestli uspějeme.
„SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV“
Je název grantového programu
Konzumu, obchodního družstva.
Jeho cílem je podpora neziskových
veřejně prospěšných organizací v
regionu východních Čech působících v oblasti sociální integrace a v
poskytování sociálních a humanitárních služeb. Rodinné centrum se
se svým projektem uchází o získání finanční podpory na zakoupení
stavebnic a her do herny pro děti
s poruchou autistického spektra k
rozvoji jejich sociálních a komunikačních dovedností. Tyto pomůcky
budou také využívány při běžných
aktivitách RC. Nyní probíhá veřejná
sbírka, kdy ke svému nákupu v obchodech Konzum můžete na daný
projekt přispět částkou 30 Kč pomocí dárcovského kuponu, a to až do
konce roku. Vybraná finanční částka
pro každý projekt pak bude navýšena o procentuální podíl ze 100 tisíc
Kč, které věnuje Konzum. V případě,
že byste chtěli na tento projekt RC
přispět, dárcovské kupony můžete
získat v RC nebo v letácích Konzumu. Děkujeme všem, kteří se do
podpory našeho projektu zapojí.
Vladislava Hanyšová
Koordinátorka RC Dětský svět
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Publikum na zámku nabídlo
rodinnou atmosféru jako v
obýváčku
15. ročník jazzového festivalu Jazz
A Little Otherwise se rozezněl lanškrounským zámkem v sobotu 17.
října. Čtyřchodové muzikantské
menu nabízelo pestrý výběr od
elektrického blues přes country jazz
až po vokální jazzový projev profesionálně zvládnutý hlavní hvězdou
večera Aubrey Johnson.
Jako první se na lanškrounském
pódiu představilo sedm mladých
umělců, kteří si říkají Jamchestra.
Bohaté obsazení nástrojů nabídlo
mimo jiné i trombon a anglický roh,
ze strunných nástrojů se vedle kytary blýsklo i violoncello, které skvěle
ovládala Aniela Chudzik. Tato polská instrumentalistka a zpěvačka
chvílemi své publikum houpala
na mořských vlnách někde poblíž
Islandu, chvílemi se zdálo, že sál
začne tančit. „Texty tvoříme všichni,
jde o to, že si ještě pořád hrajeme.
Pokud za námi někdo přijde a řekne,
podívejte, tady mám učebnici francouzštiny a líbí se mi moc tahle věta,
tak mi ji přidáme do textu a omíláme
ji tak dlouho, dokud nás to neomrzí,“
vysvětlil bubeník Jakub Němec rozmanitost jazyků v textech kapely.
„Jsou tak mladí, jsou tak skvělí, a to
mě prostě rajcuje,“ shrnul vystoupení Karel Pokorný, moderátor Jazzu
trochu jinak.
Moravskotřebovská kapela Kaderus
Blues má svůj styl. V jejich repertoáru můžete slyšet náznaky blues,
country nebo třeba i šansonu, které
si ale hudebníci přetaví dle svých
představ. Nově se ve skupině objevují dvě ženy - Luba Kamenická
a Bára Křivinková, první z nich pak
dokonce jako autorka textů. Kdo

má rád svéráz s akordeonem a
bubnem v zádech, jistě byl Kaderus
Blues nadšen.
„Je to poprvé, co hraji na zámku, a
tady je krásná rodinná atmosféra,
jako v obýváčku,“ pochvalovala si
plný sál frontmanka skupiny Sarah
& The Adams Šárka Adámková. Hlas
této „ukulele-woman“ připomíná
americkou populární písničkářku a
pianistku Norah Jones. Sama je také
autorkou většiny textů a melodií
svých písní. Tato zpěvačka zavítala
do Lanškrouna obklopena vynikajícími muzikanty, zmíním např. po levici hrajícího kytaristu a občasného
zpěváka Michala Gregora nebo po
pravici stojícího multiinstrumentalistu Josefa Štěpánka, který svým
banjem vtiskl některým skladbám
nádech country.
Třešničkou na dortu se stalo vystoupení třicetileté jazzové zpěvačky
Aubrey Johnson, která k nám přijela v rámci svého druhého turné po
České republice. Publikum nejen že
pozdravila česky, ale do svého repertoáru zařadila i píseň Rosenka,
kterou zazpívala v našem rodném
jazyce. Představte si čtveřici muzikantů srostlých se svými nástroji a
zpěvačku, jež svůj hlas používá jako
pátý nástroj, aniž by potřebovala
slova. „Není to snadné vystupovat s
kapelou, která je v České republice,
když sama žiji v USA. Nicméně před
dvěma lety jsme spolu natočili desku a po letošním turné jsme se tak
sehráli, že nám to klape perfektně,“
prozradila nejmladší učitelka jazzu
na slavné Barklee College.
Slovo závěrem patřilo skvělému
průvodci celého večera Karlu Po-
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Aubrey Johnson

Sarah & The Adams

Kaderus Blues

kornému: „Tento festival je pro mě
srdeční záležitostí. Myslím, že je výjimečný už jenom svou dramaturgií
a zaměřením. Je zkrátka unikátní a
já si myslím, že podobný v republice
nenajdete. Pro mě je nejcennější to,
že dává prostor mladým začínajícím
kapelám v žánrech, které nikde jinde
neuslyšíte, protože je nevysílají ani
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI VE STOMATOLOGII
31.10.-1.11.2015 MUDr. Strnadová Marie
Letohr.-Žamb.-Lanškroun
7.-8.11.2015
MUDr. Špička Jan
Letohr.-Žamb.-Lanškroun
14.-15.11.2015
MUDr. Špičková Marie
Letohr.-Žamb.-Lanškroun

komerční rádia ani státní stanice.
Hudebně mě to vzdělává a jsem za
to ohromně vděčný Iljovi Michalcovi,
protože něco takového vymyslet a
udržet to patnáct let dokáže málokdo.“
Text a foto:
Martina Teichmannová

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414

465 642 765
465 631 154
456 631 274
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Křest knihy Nápady šíleného
pedagoga a jiné radosti
V sobotu 24. října odpoledne představili a pokřtili v městské knihovně
svou novou knihu autoři Petr Boček
a Miloslav Zubík. Doposud publikovali kolem sto padesáti povídek,
vyšly jim dvě sbírky hororových
textů (Mrazivé příběhy a Výprodej
nočních můr). Jejich nejnovější knihou je právě vydaný titul Nápady
šíleného pedagoga a jiné radosti.
Kniha obsahuje výběr starších
humoristických textů původně
psaných pro samizdatový časopis
Líbezníček a později pro profesionální periodika Paroháč a Trnky-Brnky.
V knize najdeme příběhy a věci ze
života, a to nejen života učitelského, ale i běžného člověka, které
jsou psány s humorným nadhledem. Parafráze anekdot a aforismů,
přepisy školních nařízení a metodických pokynů. Nechybí ani několik absurdních reklam.
„Z nostalgie jsem chtěl posbírat naše
společné texty z devadesátých let, ale
pak jsem zjistil, že nejsou tak špatné a
že by stálo za to je vydat knižně. To se
nám teď, po pár měsících práce, podařilo.” Vysvětluje vznik knihy jeden
z autorů.
Na titulu knihy je vyobrazen Jan
Ámos Komenský, ovšem v poněkud
karikaturní podobě. „Autorem obrázku jsem já a inspiroval jsem se kolegou Zubíkem, rohy a jazyk jen dobře dokreslují jeho ďábelskou podobu.
Ale teď vážně,
je pochopitelné,
že by se nám na
humoristickou
knížku klasická
podoba Učitele
národů nehodila,“ dodává Petr
Boček.
„Knize přeju hodně
ohmatané
listy! To svědčí o
tom, že si čtenáři

knihu předávají mezi sebou.” Toto je
přání kmotry knihy Růženy Šteflové, která dále knize i autorům popřála hodně štěští, úspěchů a ať se
u čtení všichni smějí!
Knihu lze v Lanškrouně zakoupit
v knihkupectví Hvězda, objednat
na internetu nebo přímo u autora
pana Zubíka, který učí na Základní
škole B. Smetany. Oba autoři i obsah knihy Nápady šíleného pedagoga a jiné radosti byl představen v
minulých Listech Lanškrounska číslo 22. paní Evou Doubravskou, učitelkou na ZŠ Smetanova, kolegyní a
kamarádkou obou autorů.
Linda Netušilová

Rozhovor s Ivou Semlerovou z
Městské knihovny Lanškroun
Paní Iva Semlerová působila na
postu ředitelky Městské knihovny
Lanškroun od roku 2010. Letos v
říjnu se do knihovny vrátila z mateřské dovolené Linda Netušilová.
Funkci ředitelky knihovny jste vykonávala 5 let, jak hodnotíte svoje
působení v této instituci?
To je těžká otázka, na kterou by měl
odpovědět úplně někdo jiný. Já
mohu jen doufat, že jsem tam nějaký pozitivní otisk zanechala, protože mně osobně tato práce dala
hodně. Setkala jsem se se spoustou
zajímavých lidí, rukama mi prošlo
tisíce voňavých knih a myslím, že
mám velké štěstí, že můžu říct, že
práce v knihovně byla a zůstává
mým koníčkem.
Je něco, co Vás při nástupu na místo před pěti lety překvapilo?
Hodně mě překvapilo, když jsem měla možnost dostat se do prostor, kam
se běžný návštěvník knihovny nedostane; kolik různých zákoutí musí knihovníci využít, aby mohli uložit všechny knihy. Občas je úplným hlavolamem, kde požadovaná kniha může být.
Co považujete za svůj největší úspěch, na co jste nejvíc pyšná?
Asi nejvíc mě těší, že se podařila zrealizovat literární soutěž, která v letošním roce měla již třetí ročník a zájem o ni stoupá. Velkou radost mám také
z toho, že lanškrounská knihovna má nejvíce dětských čtenářů v regionu a
celkově oproti jiným knihovnám počet zaregistrovaných čtenářů neubývá,
spíše mírně stoupá. To platí i o nabídce knih v angličtině, která je také mou
srdeční záležitostí. A v neposlední řadě jsem pyšná i na nově upravený
vzhled čítáren, který se, podle ohlasu uživatelů, líbí.
Co Vám naopak chybět nebude?
Pozice ředitelky kulturního zařízení je velmi odpovědná a musí se tak potýkat s různými provozními problémy souvisejícími např. se stářím budovy
a její členitostí, nedostatkem místa pro knihy i pro pořádání akcí nebo s
nadměrnou administrativou. Nicméně práce v knihovně se mi dostala pod
kůži natolik, že jsem ráda, že můžu být součástí knihovnického kolektivu i
nadále. Takže odpovědí na vaši otázku je, že mi vlastně nebude chybět nic,
protože zůstávám, snad jen té odpovědnosti bude o něco méně.
Co byste popřála lanškrounské knihovně do dalších let?
Samozřejmě hodně spokojených čtenářů a návštěvníků. Dobrý, soudržný
a ochotný tým pracovníků knihovny. Říká se, že knihovna je obývákem
města, a ten lanškrounský už by potřeboval nový a modernější „kabát“.
Moc bych jí tedy přála vhodnější prostory, aby mohla realizovat všechny
své plány a akce.
Jana Frühaufová,
kancelář starosty a tajemníka

Oblastní charita Ústí nad Orlicí hledá

VŠEOBECNOU SESTRU

pro charitní ošetřovatelskou službu a domácí hospicovou
péči v Lanškrouně
POŽADUJEME:
- 2 roky praxe u lůžka
- řidičské oprávnění skupiny B
- Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
- základy práce na PC
Životopis zasílejte na adresu: chos.lan@orlicko.cz
Případné informace na tel. 731 402 339 od 13 do 15 hod.
Nástup na plný úvazek možný od ledna 2016.
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Destinace: Dalmácie
Ten, kdo se nechce vzdát léta a času prázdnin nebo má zkrátka rád
slunce a chybí mu šumění moře. Ten, jenž má dobrodružnou povahu
námořníka, nebo ten, jenž rád sportuje. Ale i ten, kdo má rád chutné jídlo okořeněné čerstvými bylinami a je ochoten poznávat nové
kraje, nové mravy, nové lidi. Ten nechť vstoupí na společnou palubu
s partou lanškrounských turistů, partou osvědčenou a prověřenou.
Partou, která se vykutálenými cestovními podniky pyšní již řadu let.
Celé to vlastně začalo velmi neromanticky a trochu to připomínalo
knihu Účastníci zájezdu. Parta asi
třiceti lidí se vecpala do autobusu,
aby pojedla doma připravené řízečky a popila nějaké to pivko a jiné
destiláty. Počasí si pro nás připravilo deštivou podívanou a všichni
urputně přemýšleli, proč si nesbalili
nějaké to zimní oblečení. Čím blíže
jsme se ovšem blížili k moři, tím více
nám svítala naděje na modrou oblohu pokrytou slunečními paprsky.
Konečnou destinací bylo chorvatské město Split, ve kterém na nás
čekala „kololoď“ s kamarádským
názvem ALOHA, jenž v havajštině
znamená ahoj, ale také na shledanou. Našich kol se okamžitě chopil
sympatický mužský personál našeho nového hotelu-lodi a my byli
odveleni do svých pokojů-kajut.
KOLOLOĎ
Označení kololoď je vlastně velmi
matoucí, hlavně pro okolí, které
netuší, o co asi může jít. Představte si dřevěnou motorovou loď pro
maximálně třicet lidí, na které, jak
popisuje katalog, naleznete „patnáct velkých kajut hotelového typu
vč. klimatizace, toalety a sprchy na
kajutách. Kajuty v podpalubí mají,
tak jako ostatní kajuty, vlastní okno
a dostatek vzduchu!“ Kajuty měly
asi 6 m² a vedle nich jste mohli na
poloviční ploše najít záchod se
sprchovým koutem. Když jste se
sprchovali, vznikl vám pod nohami
bazén, který, jak se loď houpala, se
přeléval z jedné strany na druhou.
Někteří z nás podpalubní ubytování
příliš nevyhledávali, neboť v malém
prostoru bez výhledu na okolí se
vám mohlo udělat poněkud nevolno. Nicméně na přespání poskytovala dostatečný luxus. A dostávám
se k první části slova kololoď. Na
přední palubě s lehátky byla připoutána naše kola, na kterých jsme
cestovali po dalmáckých ostrovech.
Přestože jsem si myslela, že tento způsob dovolené je poněkud
neobvyklý, ukázalo se, že je velmi
oblíbený po celém světě, a tak jsem
chvíli šlapala do kopce například s
Brazilci.
NAŠE PUTOVÁNÍ
Naši průvodci Jirka a Pavel nás spolehlivě vedli spíše do vnitrozemí os-

trovů Brač, Hvar, Vis a Šolta, což jsou
ostrovy patřící do střední Dalmácie.
Obvykle nás ALOHA vyplivla u jednoho ze známých chorvatských
letovisek a my pak úpěnlivě šlapali
směrem nahoru, abychom objevili
nádherné vyhlídky, krásy přírody,
malé vesničky či vinice, které právě vydávaly svá bohatství. Někteří
z nás dokonce zdolali i nejvyšší vrchol Vidová gora, který je zároveň
nejvyšším bodem všech ostrovů
v Jaderském moři. Jak podotkl Jirka Krejča: „Přátelé, uvědomme si,
že vrchol, jehož zdolání zde právě
zapíjíme, měří dosti podobně jako
například náš Lázek.“ Povrch cyklistických tras tvořil většinou asfalt,
popřípadě šotolina. Po cestě plné
vůní, dobrého jídla a milých lidí nás
čekalo ale i nemilé překvapení, které nikdo z nás nečekal. Po okrajích
silnic na nás číhalo nespočet trnů
různých velikostí, které zákeřně
ztenčovaly naše zásoby náhradních
duší a lepení. Celkem jsme napočítali 68 defektů, rekordmanem se
stal účastník, který své kolo lepil
celkem jedenáctkrát.
JÍDLO
Náš plovoucí hotel poskytoval i
polopenzi. O snídaních v podobě
salámů, paštik, párků, vajíček, sýrů
a marmelád se zde rozepisovat nebudu. Za zmínku však stojí tříchodová večeře, která zklamala málokoho. Skoro vždy se na večerním
talíři objevilo něco z darů moře, ať
už to byla mořská ryba typická pro
tuto oblast nebo třeba chobotnice
či slávky. Poslední večer pro nás
kuchař připravil dalmatskou pašticadu, což je chorvatská specialita
připravovaná z hovězího masa.
Tento pokrm podávaný s červeným
zelím a noky trochu chutná jako
naše svíčková, jen je zde jemně cítit,
jako přidaná hodnota, chuť švestek.
A když už jsem u chutí, nemohu
opominout ani nápoje. Chuť plzně
samozřejmě mezi chorvatskými
pivy nenajdete, od toho jsou české
pivovary vyhlášené, ale najdete zde
spoustu lahodných destilátů, které
si z tuzemskými nezadají. Travarica
s typickými bylinkami těchto ostrovů trochu připomíná chutí fernet.
Orahovica, hořko-sladký nápoj vyráběný z ořechů, nebo maraskino,
produkt z místních višní, kterému

holdoval už slavný Napoleon, jsou
spíše zástupci likérů. Na víno už
jsme bohužel tak šťastnou ruku neměli. Přestože nám hroznové víno z
vinic moc chutnalo, tekutý produkt
od místních vinařů jsme příliš neocenili.
LIDÉ
Jak vlastně popsat chování Chorvatů k cizincům? V žádném případě
nemohu napsat, že Chorvaté jsou
jen přátelští a vřelí, ale také nemohu psát o tom, že by byli pouze nevrlí a obezřetní. Zkrátka jako všude
existují lidé s milou povahou i s tou
nevlídnou. Vinaři si většinou velmi
střežili svá políčka, zřejmě už znali
nálety cyklistických turistů, kteří lační po jejich hroznech. Počet
nadávek se nedal ani spočítat při
jedné nevyžádané ochutnávce fíků

z cizí zahrádky. Na druhou stranu
jsme narazili na vinaře, který nás v
zapadlé vesničce pohostil a ukázal
nám výrobu vína. Jiná skupinka
udělala velmi dobrou zkušenost,
když projížděla vinařskou oblastí a
majitel vinice jim nabídl k ochutnání hrozny, které právě sbíral. Chorvaté v přímořských městech jsou
na turisty zvyklí a vědí, jak se k nim
chovat a hlavně co jim nabídnout,
aby také něco utržili. Není neobvyklé, že vás číšník pozdraví a poděkuje česky. Milé bylo setkání s panem
Vinkem, který má lanškrounskou
přítelkyni a který za námi přijel
do Splitu. A lidé kolem mě? Ti byli
báječní, užívali si dovolené, moře,
sluníčka. Slovy našeho kamaráda
multilingvisty - Moraváka Honzy:
Byli všichni v ókeju a v ólrajtu.
Martina Teichmannová
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Rada města jednala
19. října
Prodej pozemku společnosti
Stannum & Metal, s. r. o. - oprava
usnesení
Rada města se seznámila se sdělením ohledně změny kupujícího pozemků u bývalé hájenky a rozhodla
vypustit z usnesení č. 528/2015 ze
dne 21.09.2015 „prodat žádající
společnosti” a nahradit „prodat Petru Vlkovi”.
Pacht zemědělského pozemku v
Žichlínku
Rada města projednala žádost
o pronájem části pozemku k zemědělským účelům a rozhodla
propachtovat část pozemku ppč.
1904/5 o výměře cca 100 m2 v k. ú.
Žichlínek Josefu Kuře na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 100
Kč. Rada města schválila pachtovní
smlouvu.
Žádost o zřízení služebnosti Omega tech- ulice Lidická, Na
Výsluní
Rada města projednala žádost společnosti Omega tech, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí na pozemcích ve
vlastnictví města v lokalitě ulice
Lidická a Dukelských hrdinů a souhlasila s umístěním kabelového vedení do pozemků ppč. 3675/6, ppč.
3675/30, ppč. 3675/3, ppč. 4266,
ppč. 3780/5, ppč. 3788/8, ppč.
2330/4,ppč. 2330/5, ppč.3788/1,
ppč. 2420/2, ppč. 3788/16, ppč.
3788/3, ppč. 3788/5, ppč. 3788/20,
ppč. 3788/6, ppč. 3791/9, ppč.
8281, ppč. 3675/10, ppč. 3675/8.
Dále rozhodla o zřízení služebnosti
ve prospěch výše uvedené společnosti a schválila uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Oprava zveřejnění prodeje pozemků - garáže SOMA
Rada města projednala žádost společnosti SOMA, spol. s r. o., ohledně
dokoupení pozemků za účelem
stavby garáží v lokalitě Na Výsluní
a podnět odboru investic a majetku
ohledně prodeje pozemků v lokalitě Na Výsluní a rozhodla vypustit z usnesení č. 550/2015 ze dne
05.10.2015 „o celkové výměře 670
m2” a nahradit „o celkové výměře 1
250 m2”.
Prodej pozemku na garáž
Rada města se seznámila s žádostí o
koupi pozemku za účelem výstavby
zděné garáže a s doplněním žádosti a rozhodla zveřejnit záměr města
prodat žadateli část pozemku ppč.
1920/2 o výměře cca 33 m2 smlouvou o smlouvě budoucí kupní za
účelem výstavby zděné garáže.
Výpověď nájmu restaurace a sálu
v Dolním Třešňovci

RADNICE
Rada města se seznámila s žádostí
Vladislava Štěrby o ukončení nájmu
restaurace a sálu v objektu čp. 23 v
Dolním Třešňovci ke dni 31.12.2015
dohodou a rozhodla návrh na
ukončení nájmu dohodou akceptovat, ukončit nájemní vztah k datu
31.12.2015 a zveřejnit záměr města pronajmout restauraci a sál („U
Zlatky“) v objektu čp. 23 v Dolním
Třešňovci.
Opravy městských bytů
Rada města schválila v souladu
s čl. VII. příkazní smlouvy ze dne
01.10.2014 záměr společnosti
Městský bytový podnik Lanškroun,
s. r. o.:
• provést kompletní opravu bytu
č. 03 o velikosti 2 + 1 s rozměrem
62,85 m2 v domě čp. 195, Žižkova,
Lanškroun (nová elektroinstalace,
oprava ústředního topení, nové rozvody teplé a studené vody, včetně
odpadů, oprava plynovodu, oprava WC a koupelny včetně obkladů
a zařizovacích předmětů, oprava
povrchu podlah včetně pokládky
lina, výměna všech dveří, výměna
sporáku, výmalba, stavební práce,
příslušné revizní zprávy – elektro,
plyn). Rada města Lanškroun stanovila částku 245.000 Kč bez DPH jako
finanční limit pro použití finančních
prostředků v rámci hospodářské
činnosti města.
• provést kompletní opravu bytu
č. 01 o velikosti 2 + 1 s rozměrem
56,77 m2 v domě čp. 66, Dobrovského, Lanškroun (nová elektroinstalace, nové ústřední topení, rozvody teplé a studené vody, včetně
odpadů, oprava plynovodu, oprava
WC a koupelny včetně obkladů a
zařizovacích předmětů, oprava povrchu podlah včetně pokládky lina,
výměna všech dveří, výměna kuchyňské linky, a vestavěných skříní,
výmalba, stavební práce, příslušné
revizní zprávy – elektro, plyn, spalinové cesty). Rada města Lanškroun
stanovila částku 285.000 Kč bez
DPH jako finanční limit pro použití
finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města.
Darovací smlouvy
Rada města rozhodla o udělení
předchozího souhlasu ředitelce
příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského
630 k přijetí peněžního daru ve
výši 30.000 Kč dle smlouvy se společností ALEMA Lanškroun, a. s.,
a k přijetí peněžního daru ve výši
10.000 Kč dle smlouvy se společností SCHOTT CR, s. r. o.
Rada města rozhodla o udělení
předchozího souhlasu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska
139 k přijetí peněžního daru ve výši
30.000 Kč dle smlouvy se společností SOMA, spol. s r. o., a k přijetí
peněžního daru ve výši 30.000 Kč
dle smlouvy se společností ALEMA

Lanškroun, a. s.
Rozpočtová opatření
Rada města schválila rozpočtová
opatření č. 54 (neinvestiční dotace
na výkon sociální péče), 55 a 56 (neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře) k rozpočtu města na rok 2015.
Časový harmonogram přípravy
rozpočtu na rok 2016
Rada města schválila rozpočtový
kalendář na rok 2016 a uložila vedoucí finančního odboru připravit
návrh rozpočtu města Lanškroun
na rok 2016 tak, aby byl předložen
Zastupitelstvu města Lanškroun ke
schválení dne 03.02.2016.
Výpověď smlouvy společnosti TG
tisk Lanškroun - uveřejňování informací z radnice
Rada města rozhodla o výpovědi
smlouvy o uveřejňování informací
z radnice, která byla uzavřena dne
31.01.2012 se společností TG tisk, s.
r. o., s tím, že smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2015.
Žádost o souhlas s užitím znaku
města Lanškroun
Rada města projednala žádost o
souhlas s užitím znaku města Lanškroun v periodickém tisku Těchonínské listy a souhlasila s výše uvedeným užitím znaku města.
Návrh na udělení pamětní medaile
Rada města rozhodla udělit pamětní medaili:
- Josefu Bílému za aktivní účast v
protinacistickém odboji,
- Stanislavu Chládkovi za aktivní
dobrovolnou práci v oblasti sportu
a fotbalu a za přínos ke zviditelňování města Lanškroun prostřednictvím spoluorganizování aktivit lanš-

krounského fotbalového oddílu,
- Karlu Kleinerovi za dlouholetou
pedagogickou činnost a práci s
mládeží a rozvoj lanškrounského
gymnázia,
- Ing. Jiřímu Krejčovi za aktivní
dobrovolnou práci v oblasti sportu
a turistiky a za přínos ke zviditelňování města Lanškroun prostřednictvím spolupořádání dálkového
pochodu Lanškrounská Kopa,
- Iljovi Michalcovi za aktivní práci
v oblasti kultury a za přínos ke zviditelňování města Lanškroun prostřednictvím pořádání hudebního
festivalu Jazz A Little Otherwise,
- Františku Motyčkovi za aktivní
účast v protinacistickém odboji,
- Růženě Navrátilové za aktivní
účast v protinacistickém odboji,
- RNDr. Ladě Sitové za dlouholetou aktivní propagaci města.
Není-li uvedeno jinak, všechny zmíněné pozemky se nachází v katastrálním území Lanškroun. Všechna
přijatá usnesení rady a zastupitelstva
(s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových
stránkách města www.lanskroun.eu.
K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na
požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Termín příštího
jednání rady města je stanoven na 2.
listopadu.
Jana Frühaufová,
kancelář starosty a tajemníka

Nová emailová adresa pro zasílání
požadavků na zveřejnění článků na
webu města a žádostí o propagaci akcí
Město Lanškroun založilo novou adresu pro zasílání požadavků na zveřejňování článků na webu města Lanškroun, žádostí o propagaci akcí apod.
Nová adresa je: redakce@lanskroun.eu
Děkujeme za její používání.
Kancelář starosty a tajemníka

Kalendář města Lanškroun pro rok
2016 v prodeji
Od 11. 9. 2015 je v muzeu a v Infocentru Lanškroun k prodeji kalendář
města na rok 2016 s názvem
Město Lanškroun v uměleckém
ztvárnění. Pro zhotovení kalendáře byly použity obrazy ze sbírek Městského muzea Lanškroun.
Cena 1 ks kalendáře je 85 Kč.
Náhled na kalendáře ke stažení
ve formátu pdf (4,5MB).
Jana Frühaufová, kancelář starosty a tajemníka

RADNICE

Potřebujete radu nebo pomoc?
Potřebujete radu nebo pomoc?
Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?
Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o
svého blízkého?
Chcete něco změnit?
Kontaktujte sociální pracovníka, který Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo
zprostředkuje pomoc. Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun
Nám. J.M. Marků 8 (bývalá pošta) - 1. patro, č. dveří 23
Mgr. Hana Mikulová
Tel.: 465 385 267, Email: hana.mikulova@lanskroun.eu
Bc. Radim Šišán, DiS.
Tel.: 465 385 241, Email: radim.sisan@lanskroun.eu
V jakých oblastech Vám může sociální pracovník pomoci?
• Bydlení
• Finance
• Zaměstnanost
• Jednání na úřadech a dalších institucích
• Zajištění péče druhé osoby
• Vzdělání, výchova dětí
Vývoj vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Městského úřadu Lanškroun

Pozn.: Jedná se o poměr zaměstnanců s vysokoškolským vzdělání k celkovému počtu zaměstnanců Městského úřadu Lanškroun.
Zdroj: BI 2005
Zpracovala: Jana Frühaufová, kancelář starosty a tajemníka
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Město Lanškroun dostalo
ocenění od nadačního fondu
Orlickoústecké nemocnice
Ve středu 7.10.2015
obdrželo
město
Lanškroun medaili
od Nadačního fondu S námi je tu lépe!
Orlickoústecké nemocnice. Ocenění
si město vysloužilo
sponzorstvím projektu
nadačního
fondu Endoskopická
věž pro ORL oddělení Orlickoústecké
nemocnice. Medaili
převzal od předsedy
Správní rady Nadačního fondu Kvida
Štěpánka starosta
města Radim Vetchý.
Ten k úspěšnému
ukončení projektu
řekl: „Projektem Endoskopická věž pro
ORL oddělení se podařilo úspěšně rozšířit lékařské vybavení Orlickoústecké
nemocnice, jsem rád, že se na něm významně podílelo i město Lanškroun. Finanční podporu takovýchto projektů budu navrhovat i v dalších letech.“
Kromě Lanškrouna dostaly ocenění i město Česká Třebová a tři soukromé
společnosti. Medaile byly uděleny v rámci přátelského Setkání se starosty
měst, obcí a významných firem našeho regionu. Na endoskopickou věž
pro ORL se vybralo 1 772 775 Kč, přítomní hosté měli možnost si nově pořízenou věž prohlédnout.
V příštím roce jsou připraveny další dva projekty nadačního fondu. První
je projekt „Jícnová echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce“,
kterou představil přítomným hostům MUDr. Vratislav Dědek, vedoucí kardiologického střediska Orlickoústecké nemocnice.
Druhý plánovaný projekt „Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor
STAN pro gynekologicko-porodnické oddělení“ prezentoval primář oddělení MUDr. Dionýz Zakál.
Slavnostního setkání se zúčastnil i
hejtman a radní Pardubického kraje, souběžně probíhal v Orlickoústecké nemocnici i Den otevřených
dveří.
Jana Frühaufová,
kancelář starosty a tajemníka
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Odpověď na otázku, co je divadlo, hledal Averoš i diváci
Premiéra hry Averoš divadla Škeble, 23. října, Společenský dům
Režisér Střecha neustává v bádání
na poli divadelním a se svými studenty posouvá neviditelné hranice naší představivosti o tom, jak
může divadlo vypadat a dokonce
i vznikat. Nejinak je tomu i v jeho
poslední hře Averoš, kterou autor
sepsal inspirován povídkou Jorge
Luis Borgese Averroesovo hledání.
Nápady na to, čím dalším by se měl
děj „vycpat“, mu však poskytli ještě
před tím, než začal psát, sami herci,
se kterými nápad probíral během
několika setkání. Jde tedy do jisté
míry o dílko kolektivní. Režiséru
Střechovi sice můžeme vyčítat, že
jeho hra je eklektická, bez skrupulí
si bere na paškál jakékoliv téma a
takřka nic jí není svaté. Jenže pro
diváka je to zábava a i vzhledem
ke čtyřem Averošovým manželkám
rozhodně ne úzkoprsá. Chytře sepsaný text ve verších má i svá úskalí
a herci museli potrápit mozkové závity, neboť jen přesná interpretace
umožňuje, aby rýmování správně
fungovalo. Ale i divák musí být ve
střehu, aby mu nic neuniklo.
V hlavní roli vsadil režisér na již vyhraného herce Pavla Studeného,
který nejen že velmi dobře nastudoval kvanta veršů, ale vtipně se
zhostil i role arabského intelektuála. Především úvodní scény, kde
Pavel hrál beze slov jen „ksichtem“,
byly skvostné. Zdatně mu pak
sekundovaly čtyři manželky, tři již
zkušené herečky Denisa Špinlerová
jako Šakira, Aneta Koláčná jako Lejla, Šárka Matějková coby Džamila.
Martina Rybková v roli Alíši debutovala velkoryse. Zbytek musela uhrát
čerstvá herecká omladina za pomoci těch zkušenějších. Ale nemůžu
nevyzdvihnout skvěle zahranou roli
hlavního inkvizitora v podání Petry
Pecháčkové, z té šel opravdu strach.
Ač příběh samotný je především
fikcí, hlavní postava arabského filozofa Averoše (Averroes) skutečně
žila v oblasti Andalusie ve 12. století. Jako velký znalec Aristotelova

díla se Averroes snažil spojit jeho
učení s Koránem i novoplatónskými myšlenkami. Nakonec upadl za
své knihy v nemilost a za podezření
z kacířství ho vyhostili do severní
Afriky. Jeho učení bylo v islámském
světě odmítnuto. Křesťanští učenci
se však Averroesovým zpochybňováním islámských i křesťanských
dogmat naopak až do renesance
pilně zabývali. Ale i pro křesťany
se nakonec jeho knihy staly nestra-

vitelné a po klatbě papeže Lva X.
skončily na indexu. Averroes se tak
nakonec stal kacířem obou velkých
světových náboženství.
Život Averroese by vzhledem k
historii mohl lákat spíše k sepsání
tragédie, ale příběh Jana Střechy je
především humorným nahlédnutím do každodenního života středověkého myslitele. Ten musí spíše
než otázky filozofické řešit rozmary
svých čtyř hašteřivých žen. Dějová

linka se točí okolo základního Averošova intelektuálního problému,
tím je jeho neschopnost pochopit,
co je to divadlo. A stejnou otázku si
dříve nebo později začnou pokládat i sami diváci. Autor se spolu se
studenty zakousl do scénáře právě
v tomto bodu velmi svobodně a
vtipným způsobem nakupil vedle
sebe hned několik momentů, evidentně odkazujících na aktuální i
historické události, nemoci mocných i povrchní konzumní pozlátka naší přítomnosti. A tak si třeba
trefný verš „To se za nás neřešilo, co
narostlo, s tím se žilo!“ glosující snad
odvěkou snahu žen vylepšit si svá
poprsí vysloužil spontánní potlesk.
Odpověď na otázku, co je to divadlo, poodhaluje i samotný příběh,
ve kterém každá z postav více předstírá, chcete-li hraje, to, kým by
chtěla být, ale ve skutečnosti není.
Vysmívaný Averoš ukazuje skutečnou sílu ducha a charisma až tváří
tvář inkvizici, která rozhoduje o
jeho bytí, či nebytí. Averoš poprvé
během hry nabídne svou pravou
tvář, hlubokou moudrost i humanismus, ale dojatá inkvizice mu
paradoxně udělí milost za herecký
výkon.
Diváci odcházeli domů určitě pobavení, ale zároveň jim musel v hlouby duše hlodat otazník nad tím, jak
často oni sami ve svých životech,
ať již chtěně nebo nechtěně, předstírají, hrají „své“ role nebo alespoň
nedokáží být tím, kdo skutečně
jsou.
A že se ve hře našlo i několik zcela
aktuálních narážek, třeba při putování buranů ze severu do bohaté
civilizace Córdoby na jihu, což by
při otočení světových stran mohlo
výstižně popisovat současné potíže
Evropy, je, jak zdůraznil Jan Střecha,
pouze dílo náhody a kouzlo nechtěného.
Text a foto:
František Teichmann
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Loveckou novinkou rybářů
bude v roce 2016 maréna
Nastupující podzim přináší několik tradic, výlov rybníků patří mezi
ty nejstarší. Mnohé se již změnilo.
Povozy s koňmi a dřevěné kádě nahradily plasty a terénní automobil,
ale když jde o to ryby slovit, dostat
ven z vody a roztřídit, musí přijít na
řadu kesery, sítě a lidské svaly tak
jako před lety.
Ostrovské rybníky se letos lovily
předposlední říjnový víkend 23. a
24. Volba to byla šťastná, protože
příjemné slunečné počasí usnadňovalo práci. Obě chovné nádrže slouží jako zázemí místním rybářům pro
chov lovné násady obou sportovních rybníků, Krátkého i Slunečního.
Letošní horké léto na řadě míst dělalo rybářům potíže a především
nízký stav vody způsobil, že přírůstky ryb byly menší než obvykle. Ne
tak u ostrovských rybníků. „Průtok
vody byl nižší, ale nepamatuji, že by
někdy vyschnul. I díky tomu jsme měli
celé léto vody dostatek. Ryba je zdravá a přírůstek nad očekávání. Jsem
spokojený i s tím, že násada marény
vydržela a pěkně narostla.“ Komentoval výlov hospodář organizace

Josef Fuchs. Síh severní maréna se
do sportovních vod dostane až za
rok, neboť ryba zatím nedosahuje
dostatečné velikosti a musí ještě
povyrůst. Kdysi to byla na Krátkém
rybníce oblíbená sportovní ryba,
lovená především v zimě. Jedno
horké léto však způsobilo, že marény během týdne pošly, což ale
bude už bezmála dvacet let. Lovená násada kapra měla nejčastěji
okolo 50 cm, takže v příštím roce
bude místní sportovní voda opět
výborně zarybněná. Zajímavý byl i
fakt, že v rybnících se kapr úspěšně
vytřel a stovky letošních mladých
ryb doplní chovné vody. Hospodář
organizace z toho však velkou radost nemá: „Bohužel velké procento
takhle malého kapra uhyne, protože
v tom množství velkých ryb se při výlovu potlučou a zabránit tomu dost
dobře nejde.“
Krom kapra se nalovilo i mnoho
pěkných amurů, z nichž významná
část přesahovala lovnou velikost 60
cm. Mezi raritu patřili úhoři. Ten největší měl bezmála metr.
František Teichmann

Dolní Třešňovec odkanalizován
Na konci září byla dokončena výstavba kanalizace v Lanškrouně –
Dolním Třešňovci. Investorem byla
společnost Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., která na
stavbu získala dotaci z evropských
fondů.
„Celkové náklady bez DPH včetně čerpané rezervy činily 20,1 mil. Kč, z toho
8,75 mil. Kč hradil investor z vlastních
zdrojů a dotace činily 11,35 mil. Kč,“
uvedl náměstek ředitele společnosti VAK Jablonné nad Orlicí Lubomír
Fiedler.
Dodavatel, společnost ČAK CZ, s. r.
o., Kroměříž, vzešel z výběrového řízení ve veřejné zakázce a napojil ke
kanalizaci 200 nových odběratelů
prostřednictvím 95-ti nových přípojek. Položeno bylo celkem 3,13
km nových betonových a plasto-

vých kanalizačních stok.
Lubomír Fidler doplňuje: „Představenstvo VAK, a. s., na svém jednání
v září letošního roku schválilo žádost
obce Horní Třešňovec o přípravu
projektové dokumentace a převzetí
investorství stavby nové kanalizace
v obci Horní Třešňovec, pokud bude
na stavbu získána dotace z OP ŽP pro
plánovací období do 2013 - 2020. V
případě, že se daná stavba zrealizuje,
vznikne kanalizační soustava s centrálním čištěním na čistírně odpadních vod v Lanškrouně, zahrnující
město Lanškroun – Dolní Třešňovec
– Horní Třešňovec. Realizaci plánované stavby předpokládáme v letech
2018 – 2020.“
Petra Brejšová,
kancelář starosty a tajemníka
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Byla to láska na první pohled...
Tento rozhovor vznikal v neděli v
našem obývacím pokoji. Ve středu ve sborovně se ke mně Tom
přitočil s otázkou, proč jsem s
nimi ten rozhovor dělala. Vždyť
on je přece velmi nudný člověk.
Posuďte sami, zda se vám příběh cizince, který se rozhodl žít
v našem městě, a jeho ženy, která strávila v Anglii šest let, bude
zdát nudný.
Tome, pocházíš z Manchesteru,
popiš mi prosím trochu svoje dětství, čím jste se bavili jako děti?
Když jsem byl malý kluk, trávil jsem
většinu času venku, jezdili jsme na
kole. Potom jsme měli první počítač, takže když pršelo, bylo co dělat. Také jsme rádi stavěli lego, než
se nám zapnul počítač, což občas
trvalo i hodinu. Na druhém stupni
jsme si oblíbili kolečkové brusle,
byla to tehdy velká móda, kšiltovka,
velké kalhoty a všude jsme bruslili.
Ve škole jsem hrál pozemní hokej a
jednou mě také zařadili do fotbalového týmu, ale moc mi to nešlo. Byl
jsem takový malý tlustý chlapeček.
Na druhém stupni jsme hráli i rugby, což bylo super, než změnili pravidla, protože se jim to zdálo moc
brutální.
Co tvoje rodinné zázemí?
Asi bychom si říkali střední třída.
Taťka byl inspektor kvality jídla a
olejů, potom kontroloval kvalitu
průmyslových olejů. Což jsem jednou výborně využil při testu biologie. Profesor přinesl různé druhy
olejů a my měli poznat, který je
který. Za minutu jsem měl úkol splněn, zatímco ostatní dosti tápali.
Maminka původně pracovala jako
hygienička, ale když jsem se narodil já a později moje sestra, stala se
ženou v domácnosti. Mamka vystudovala sociologii, je velmi chytrá,
ale příliš si nevěří. Mám ještě mladší
sestru Lindsey, která má problémy
se sociálními dovednostmi, je dyspraktik. Měli jsme dva psy, dva křečky a čtyři rybičky, které postupně
měnily jména.
Nemohli jste se na nich shodnout?
Nebo proč jste je měnili?
Rybičky patřily sestře Lindsey a ta v
tu dobu milovala Harryho Pottera.
Proto je pojmenovala Harry, Ron,
Hermiona a Malfoy, ten byl jediný
bílý. Jenže pak umřel Harry, což si
Lindsey nechtěla připustit, tak přejmenovala Rona na Harryho. Jenže
poté zemřel Harry opět, tak jsme
přejmenovali Hermionu. Nakonec
vydržel jen Malfoy, ale také už plaval jen tak bokem při hladině. Když

jsme ho chtěli vylovit a pohřbít,
najednou oživl a začal plavat. To se
nám stalo několikrát, tak jsme ho
přejmenovali na Lazara, protože
opakovaně vstával z mrtvých.
Žili jste v domě, nebo v bytě?
Měli jsme dvojdomek s malou zahrádkou. Původně měl dům velkou
zahradu, ale bývalí majitelé ji prodali.
Co jsi studoval?
Pocházím z části, která se nazývá
Urmston, kam jsem chodil i do základní školy. Ta byla velmi svérázná,
protože něco jiného říkali a něco
jiného dělali. Například nám řekli,
pokud máme problém, ať jdeme za
učitelem, a když jsme se přišli svěřit, řekli nám, ať nežalujeme. Byla
to taková zvláštní výchova v osmdesátých letech. Chceme vědět, co
se děje, ale neříkejte nám to! V jedenácti letech jsme vyplňovali testy a
podle nich jsme si mohli vybrat školu. Já jsem pokračoval na gymnáziu
a ukončil ho v 18 letech zkouškou
A-levels, což je vlastně obdoba vaší
maturitní zkoušky.
Co se dělo po zkoušce, zkoušel jsi
jít dál?
Po gymnáziu jsem přemýšlel, na
jakou vysokou školu půjdu, a rozhodl jsem se pro mořskou biologii.
Byl jsem se podívat v několika městech s tím, že si vyberu tu nejbližší

v Liverpoolu. Ale po zhlédnutí škol
jsem se rozhodl pro Swansea, což je
ve Walesu a leží nejdál od domova.
Bylo to hodně o červech.
O červech? Můžeš to trochu specifikovat?
První ročník jsme se opravdu zabývali pouze červy. Začínali jsme pobřežím, kde občas voda je a občas
není a tam žijí převážně červi. Čím
déle se učíte, tím postupujete do
větší hloubky. Pamatuji si na úvodní
hodinu do mořské biologie, kde si
nás všechny sezvali do auly a profesor se ptal: „Kdo chce studovat
velryby?“ Zvedlo se hodně rukou.
Další otázka zněla: „Kdo chce studovat delfíny?“ Opět zájemci zvedli
ruku. Do třetice se zeptal, kdo chce
studovat tuleně. Opět zástup rukou. Celé to shrnul asi takto: „No,
tak těmito zvířaty se zabývat nebudete, protože na to nejsou finance
a v tomto oboru není žádná práce.“
Poslední dotaz byl, kdo chce studovat na ropných plošinách. A nikdo
se nepřihlásil. „To je škoda,“ řekl profesor a dodal: „Protože to je jediná
práce, která vás čeká.“ Rád na něj
vzpomínám, protože byl upřímný.
Nakonec jsem zjistil, že mě obor
nebaví, tak jsem univerzitu nedokončil. Byl jsem tam dva roky. Ale
nelituji toho, protože jsem tam
Ráchel a Jordan
potkal některé ze svých nejlepších

kamarádů.
Vrátil ses tedy zpět do Manchesteru?
Ne, ještě pár let jsem žil ve Svansea. Pracoval jsem na baru a jako
ochranka. Nebylo to za moc peněz,
ale je to univerzitní město, kde je
o práci nouze. Tam jsem pracoval
asi rok a potom, když moji přátelé
ze Swansea odcházeli, přemýšlel
jsem, co budu dělat. Došlo mi, že
bych chtěl jít k námořnictvu. Začal
jsem tedy trénovat, každé ráno v
pět jsem vstával a běhal po pobřeží.
Což bylo nádherné. Běhal jsem po
prázdných plážích, nikde ani živáčka, jen pravidelné setkání s pejskařem. Posloucháte šumění vln, všichni ještě spí, neruší vás hukot aut.
Pak jsem se vrátil do Manchesteru
a začal pracovat v chemické firmě,
kde pracoval i táta. Potřeboval jsem
peníze a zároveň cvičil, abych se
dostal k námořnictvu. Když jsem
složil všechny zkoušky a chyběl mi
už jen fyzický test, zranil jsem si koleno a musel přestat trénovat. No a
během rekonvalescence jsem potkal Pavlu.
Tady bych tě, Tome, stopla a oslovila tvoji ženu. Pavlo, teď bych
chtěla slyšet tvůj příběh. Jak ses
dostala do Británie?
Dokončila jsem Střední pedagogickou školu v Litomyšli a chtěla jsem
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jít na vysokou na tlumočnictví a
překladatelství, ale bohužel jsem se
nedostala. Pokračovala jsem proto
na vyšší pedagogické škole, ale asi
po dvou měsících jsem zjistila, že
tam vlastně být nechci, protože mi
to nedává nic nového. Moje sestra
Marta tou dobou již v Anglii pracovala, tak jsem jí vždy zoufalá psala.
Sestra mi navrhla, abych za ní přijela. Přerušila jsem studium a sbalila
si věci s tím, že pojedu na pár měsíců do nových přijímaček do Spojeného království, kde si zároveň
zlepším angličtinu.
Co jsi v Anglii dělala?
V Anglii jsem nebyla poprvé. Jezdila
jsem tam vždy na prázdniny zdokonalit si jazyk a přivydělat peníze. A
tak jsem se domluvila ve firmě, kde
mě už znali. Moje první práce byl
úklid. K tomu jsem ještě roznášela letáčky, což byla „super“ práce,
vzhledem k tomu, že tam neustále
prší. Vstávala jsem v pět hodin ráno
a uklízela v islámské škole. Pak jsem
přejela přes půl města a uklízela
pro indickou firmu, která vyráběla
oblečení. Ta mi později nabídla práci na plný úvazek. Byla to dřina, ale
vydržela jsem tam skoro rok. Segra
si mezitím našla práci účetní a v její
firmě sháněli tzv. juniors, což jsou
síly, které kopírují, otevírají poštu,
roznáší ji právníkům a pracují pro
ně. A oni mě na tu pozici vzali. Asi
po roce mi nabídli, abych si dodělala vzdělání a živila se jako asistentka
právníka. Takže jsem začala chodit
do školy, mezitím jsem navštěvovala i kurzy angličtiny a asi za půl roku
mě na pozici asistentky přijali. Byla
to dobrá práce.
Jak ses tedy seznámila s Tomem?
To bylo poměrně na začátku. Moje
sestra se rozhodla, že po šichtě s letáčkama a úklidem musím rozhodně jít s ní oslavit narozeniny jejího
kamaráda. Že se prý na mě všichni
těší, což byla blbost, protože mě
nikdo neznal. Když jsem přišla do
hospody, tak jsem si všimla, že na
sebe pomrkává jiný kamarád a
Marta, a začalo mi docházet, že mi
chtějí dohodit jejich společného
přítele Toma.
Takže tebe vlastně Tomovi dohodila segra?
Vlastně ano, ale moc se jim to ze
začátku nedařilo, protože ten první večer jsem moc zájem nejevila.
Mně se totiž Tom vůbec nelíbil. Měl
na sobě mrkváče, nějakou flísovou
mikinu, vojenské bufy a maskáčový
kabát. Takže jsem se jen tak podívala a věděla jsem, že tohle není můj
typ.
To zní jako rychlý konec začátku.
Jak ses do něj tedy nakonec zakoukala?
Opět v tom sehrála roli Marta, která domluvila, že budeme chodit do
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bazénu plavat, zatímco tam mají
trénink potápěči. No a Tom byl
mezi těmi podvodníky (smích). A
po plavání jsme „museli“ chodit do
hospody, což bylo také velmi podezřelé, protože Marta není příliš hospodský typ. Tam jsem začala Toma
poznávat a zjistila jsem, že ač se
neumí moc oblékat, je velmi hodný
člověk. 7. února jsme byli poprvé na
rande. Měli jsme dvě varianty, buď
bowling, nebo procházka v parku.
Jenže na bowling s námi chtěla jít
i sestra s přítelem, tak jsme raději
rychle obešli park a skončili na čaji.
O pět let později jsme se v tom samém parku zasnoubili.
Jak dlouho jsi tedy v Anglii nakonec pobyla?
Jela jsem po maturitě a přijela za
šest let.
Žili jste tedy ve Velké Británii společně, ty jsi měla dobrou práci.
Proč jste se rozhodli odjet do České republiky?
Tom: Když jsem přijel do České republiky poprvé, moc se mi tady líbilo.
Pavla: Byla jsem mile překvapená,
protože jsem si myslela, že budu
muset Toma dlouze přesvědčovat
o tom, aby se sem přestěhoval. Myslím, že Manchester je super, když
je člověk mladý a chce vyrážet ven,
ale když chcete založit rodinu, koupit dům, tak to není ideální místo.
Nechtěla jsem, aby naše děti viděly
špínu, bezdomovce, drogové dealery.
Tom: Zrovna před nedávnem tam
napadli a pobodali ženu na autobusové zastávce. Kriminalita je tam
opravdu vysoká. I nám jednou v
parku vyhrožovalo pět chlapíků.
Pavla: Navíc anglické domy jsou
malé jako krabičky od sirek. Začali
jsme pokukovat po domě v Lanškrouně, a pak jsme viděli ten náš v
Albrechticích.
Když už jsme narazili na váš dům,
musím se zeptat, proč jste si vybrali tak velkou vilu? Plánujete
snad patnáct dětí?
Pavla: Na to se nás ptají všichni.
Ne, plánujeme tak dvě tři děti. Ale
máme rodinu v Anglii, a když přijede, tak máme rádi své soukromí. Nechceme, aby spali někde v
obýváku. Dům se nám hrozně líbil,
hodně jsme ho kupovali pocitově.
Byla to láska na první pohled. Navíc
máme oba koníčky, které zabírají
místo. Já ráda tvořím, Tom píše povídky, takže se všude válí nějaké papírky, odstřižky, diáře. Když pracuji,
potřebuji si otevřít několik knih najednou. Zkrátka potřebujeme hodně místa.
Tom: Já jsem navíc typ člověka, který nic nevyhodí.
Jak to vlastně s vaším domem vypadá? Kdy se budete stěhovat?

Pavla: Jde to pomalu, pomaleji,
než jsme si mysleli. Nastalo několik
komplikací. Ty musíme překonat
a pokračovat zase dál. Takže nyní
máme novou střechu a okna a jsme
za to šťastní. Do léta příštího roku
bychom se chtěli přestěhovat, ale
už si raději nedáváme žádná ultimáta.
Dům má také velký pozemek, jak
ho chcete využívat?
Tom: Vpředu chceme zbudovat anglickou zahradu, pořídíme si čtyři
ovečky, které nám budou sekat
trávu. Kvůli slimákům si pořídíme
indické běžce, což je druh kachen.
A já doufám, že prosadím i skleník.
Mohli byste mi popsat své začátky
tady v Čechách?
Tom: Když jsme se rozhodovali, co
budeme v České republice dělat,
řekli jsme si, že by bylo fajn využít
angličtinu. Hlavně pro mě, když
neumím česky. Oba jsme si udělali
kurz pro učitele TEFL, abychom se
zde mohli stát lektory.
Pavla: Já jsem se přestěhovala první
a hledala jsem práci. Pak se teprve
za mnou stěhoval Tom, to bylo v
prosinci 2014.
Pavlo, čím se tedy živíš?
Začínala jsem jako učitelka v mateřské školce. Později mi agentura
Holmes nabídla práci lektorky angličtiny na plný úvazek. Líbí se mi, že
práce není monotónní. Jsem pořád
mezi lidmi, povídám si s nimi, poznám spoustu nových lidí. Sice je ta
práce poměrně namáhavá, ale mě
moc baví.
Tome, co tebe v současnosti živí?
Když jsem přijel do Čech, nejprve
jsem si zařídil živnostenský list a
obcházel místní firmy, zda nemají
zájem o výuku angličtiny. Potom
jsem dostal kontakt na Holmesovi
a ti mi nabídli, že mi práci zajistí. V
současné době učím pro agenturu
Holmes, učím na ZŠ Jiráskova, mám
hodinu konverzace v DDM a k tomu
několik hodin soukromých. Dnes už
musím práci odmítat.
Pavla: Já jsem na tom podobně.
Doma se moc nesejdeme.
Plánuješ učit i v budoucnu, nebo
máš nějaké jiné plány?
Chtěl bych začít podnikat, ale ne v
učení, nechci konkurovat Holmesovým. Bude to v jiném oboru a až za
dlouho, až ušetřím peníze a naučím
se česky.
Tome, co si myslíš o českém školství, když ho srovnáš s anglickým?
Už je to dlouho, co jsem chodil do
školy. Myslím, že čeští učitelé se
hodně stěhují po škole. V Anglii
mají učitelé většinou svoji učebnu,
takže většina hodin probíhá ve specializované učebně, kde má učitel
veškeré své pomůcky. Máme to
dokonce ve škole rozdělené na jednotlivé sektory. Například vědecký,
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matematický, dramatický a žáci do
nich přecházejí. Máme také hodiny,
které trvají jen 35 minut, ale jsou
většinou zdvojené. Naše škola začíná každý den o půl desáté a vždy
končí o půl čtvrté. Také nemáme
tak dlouhé přestávky a letní prázdniny trvají jen jeden měsíc.
Co jsi věděl o České republice, než
jsi poznal Pavlu?
Abych byl upřímný, moc jsem toho
nevěděl. O trošku více než běžní
lidé, ale opravdu hodně málo.
Pavla: Tom má takové přírodopisné
knížky, kde jsou mapy, kde se který druh živočicha nachází. A bývalý
východní blok je tam zakreslen černě, jako by tu ani nic nežilo.
Tom: Ano, to je atlas z osmdesátých
let a je tam zaznamenána Velká Británie, Německo, Francie, Rakousko
a pak velká černá oblast USSR. Něco
jako ti nás nezajímají, nebavme se
o nich.
Do Anglie odešlo a stále odchází
hodně lidí za prací. Jak vlastně Angličané vnímají Čechy, kteří jsou
zde zaměstnaní?
Tom: V první řadě to není o Češích.
Angličané příliš nerozlišují mezi Poláky, Čechy či Slováky, pro ně jsou
všichni Poláci. Maximálně vědí, kde
je Praha, ale už nemají tušení, že je v
České republice. Někteří lidé si myslí, že jim cizinci kradou práci. Ale
tak to není. Tito lidé nikomu práci
neberou, protože to je podřadná
práce, kterou stejně nikdo dělat
nechce.
Pavla: Na naší ulici jsme žili my, Poláci a Britové. Do práce jsme chodili
my a Poláci, zbytek žil na sociální
podpoře.
Tom: Teď je u nás hodně populární
jezdit na rozlučky se svobodou do
Prahy. Já tyhle opilé Angličany nesnáším, snažím se chovat uctivě, ale
stejně mě s nimi hází do jednoho
pytle.
Je něco, co ti vadí v České republice?
Vadí mi čeští řidiči, nelíbí se mi, jak
se lidé na silnici chovají. Také nemáte tradici v zákaznickém servise.
U nás opravdu platí náš zákazník,
náš pán. Vidím už zlepšení, ale neustále zažívám situace, nad kterými
rozum zůstává stát. Naposledy to
například bylo na naší cestě v Praze.
Měli jsme koupené lístky přímo na
letiště, ale na zastávce bylo hodně
lidí a nic nejelo. Šli jsme se tedy zeptat, co se děje. V pokladně nikdo
nic nevěděl. Všude kolem byly velké cedule, na kterých byl avizován
maratón. Ptali jsme se tedy, zda to
nemůže být způsobeno tím během.
Chlápek v pokladně se zhoupl na
židli a ptal se kolegy: „Pepo, von je
dnes prej maraton, jo?“ Kolega odpověděl, že neví, a nikdo se o nic
nestaral. Chtěli jsme tedy, ať nám

14

ROZHOVOR, Z MĚSTA

23-2015

vrátí peníze. „A to já vám nemůžu
takhle vrátit, to já nevím, jestli to
jezdí,“ oznámila suše paní, ke které
nás poslali. Nakonec jsme se s nimi
pohádali, vrátili nám peníze a jen
tak tak jsme to stihli. Líto mi bylo
těch ostatních cizinců, kteří stáli a
čekali na autobus, aniž by tušili, co
se děje.
Co vaše rodiny, měli problém s tím,
že jste si přivedli domů cizince?
Pavla: Naši to asi ze začátku brali tak, že to je úlet a že to je jen na
chvíli. Ale postupně se s tím začali
sžívat. Moje babička je klasik. Když
jsme se s Tomem zasnoubili, volala a říká: „Prosím tě, zeptej se toho
Toma, jestli ví, co dělá. Jestli ví, co si
bere do domu?“ Ale problém s tím
rozhodně nemají. A Tomovi rodiče
byli hned od začátku velmi milí,
nikdy jsem nepocítila žádnou zášť,
a to jsem byla holka z černého bloku USSR (smích). Někdy si možná
myslí, že mám moc „velkou pusu“
a vyjadřuji se i k tomu, do čeho mi
nic není.
Tome, myslíš si, že Češky jsou pěkné holky?
Ano, myslím si, že české holky jsou
opravdu velmi atraktivní. Když jsem
měl rozlučku s kamarády v Praze a
někteří nevěděli, že si beru Češku,
byli udivení, jak jsou tady pěkné
holky. Říkal jsem, že to vím, že mám
jednu doma.
Tome, co britského nejvíce postrádáš?
Chybí mi jídlo, které si mohu vzít s
sebou domů (take away). Což je v
Anglii běžné. Navíc, tím, že je v Anglii hodně cizinců, můžu si vybírat
mezi čínským, indickým nebo arabským jídlem. Když přijedeme do
Velké Británie celý týden se živíme
jen indickou kuchyní.
A co české jídlo, jak ti chutná?
Nejraději mám knedlo, vepřo, zelo,
svíčkovou a křapáče. Také miluji
vánoční perníčky, nejraději bych je
snědl všechny najednou, což bohužel nesmím.
Pavla: Angličané milují smažený sýr.
Když přijedou, všichni si objednávají smažák a hranolky. Tomův kamarád to tady jí denně.
A co Vánoce, čemu dáváš přednost?
Jím kapra i salát, ale dávám přednost anglickému vánočnímu menu.
Jsme domluveni, že až budeme mít
děti, budeme dodržovat obě tradice.
Pavla: Já myslím, že ta naše je lepší,
protože nás děti nechají vyspat a
budou si hrát s novými hračkami.
Anglické děti nemohou většinou
dospat.
Tom: Vzpomínám na jednu kamarádku, která žila v paneláku. Ráno se
jí syn ptá: „Mami, odkud se tu vzaly
ty dárky?“ Odpověděla mu, že je

přinesl komínem Father Christmas
(otec Vánoc). Načež jí syn odvětil:
„Ale my žádný komín nemáme.“
Jak často vidíš svoji rodinu?
Asi tak jednou ročně. Ale nepravidelně si voláme přes internet.
Jak často za tebou přijíždějí a mají
Českou republiku rádi?
Byli tady pouze na svatbě, která se
konala v Častolovicích na zámku.
Líbilo se jim tady hodně. Příští rok
by chtěli přijet znovu, ale tím, že
mají dvě malé děti, tak je to trochu
komplikované.
Tome, co tvoje čeština?
Já mluvím špatně česky (řečeno
česky). To je asi věta, kterou používám nejčastěji, ale pomalu se to
zlepšuje. Mám také spoustu pěkných historek. Nedávno jsem se
například rozhodl jít obhlédnout
materiál, abych zbudoval příčku.
Zašel jsem tedy do stavebnin a
myslel jsem si, že tam najdu regály a u nich ceny. Nečekal jsem
prodavače, který mě osloví. Snažil
jsem se vysvětlit, že jsem cizinec a
že moje žena je Češka a já to jdu
obhlédnout a pak se pro to společně zastavíme. Ale řekl jsem:
„Jsem cizí a moje žena čeká.“ Čímž
jsem z Pavly udělal těhotnou. Ale
v pekařství už to mám nacvičené:
„Dvoje houskou s angličtinou slaninou a jeden František se skořicí,
prosím.“
Když srovnáš Lanškroun a Manchester, nechybí ti ruch rodného
města?
V žádném případě. Já jsem nikdy
nebyl moc městský typ. Naopak se
těším na klid v Albrechticích, to si
budu užívat. Je pro mě nepříjemné
potkávat neustále neznámé lidi.
Nikdy nevím, jak se kdo zachová,
zda mi nechce ublížit. Tady se potkávám se stejnými lidmi a vím,
kdo může způsobit konflikt a s kým
si můžu popovídat. Speciální skupinou jsou moji žáci. Potkávám je
skoro všude po městě a jsou velmi
přátelští a zdraví mě. Pavla někdy
říká, že už tady znám více lidí než
ona, která se tady narodila.
Martina Teichmannová
foto: Lukáš Marek
Thomas Archer (31)
Se narodil a vyrůstal v Manchesteru ve Velké Británii. Studoval
dva roky mořskou biologii, pracoval v chemickém průmyslu. V roce
2014 přijel do Lanškrouna, kde
vyučuje anglický jazyk.
Pavla Archer roz. Mannelová (26)
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Poté žila
šest let ve Velké Británii. Před rokem se vrátila a pracuje jako lektorka anglického jazyka.

Zdeněk Kolářský daroval do sbírek
lanškrounského muzea tři nové exponáty
Akademický sochař Zdeněk Kolářský (narozen 1931) je stále pracovně
aktivní, současně žije v Kostelci nad
Orlicí, kde má i svůj ateliér a kde tvoří společně se svým synem Petrem
Kolářským.
Pro připomenutí je vhodné zmínit,
že v roce 2005 byla v Městském muzeu Lanškroun otevřena nejrozsáhlejší stálá expozice v České republice
vypovídající o jeho celoživotním díle
a nese název Kabinet mincí, medailí
a sochařských prací Zdeňka Kolářského. Autor pravidelně do sbírky
přispívá a tím se expozice stále doplňuje.
O tom, že si pan Kolářský zaslouží
velkou pozornost a ocenění, svědčí i
fakt, že Městské muzeum Lanškroun
zaslalo do kanceláře prezidenta republiky návrh na státní vyznamenání, podpořený také Univerzitou
Pardubice. Tento návrh inicioval pan
Jiří Sloupenský, a budeme s napětím
očekávat, zda bude nominace pana
Zdeňka Kolářského úspěšná mezi
dalšími 37 osobnostmi nominovanými Senátem ČR 28. října na Pražském hradě.
V posledních dnech daroval pan Kolářský městskému muzeu dva originály pamětních desek. První z nich je
věnována československému atletu,
běžci a trenéru Emila Zátopka JUDr.

Janu Haluzovi (1914 - 2011). Byla
slavnostně odhalena 26. září v jeho
rodném městě v Újezdě u Brna za
přítomnosti autora. Druhou pamětní desku vytvořil Zdeněk Kolářský
se svým synem Petrem. Připomíná
učitelku, spisovatelku a sběratelku
lidových pověstí Helenu Mičkalovou
ve Velkých Karlovicích. Deska byla
odhalena v budově karlovského
obecního úřadu u příležitosti jejího
nedožitého kulatého jubilea.
Třetím darem je medaile o průměru
26 cm s portrétem pátera Josefa Kacálka (1922–1997) a reliéfem gotické
Madony, vznikla v ateliéru sochaře v
loňském roce na objednávku faráře Zbigniewa Czendlika. V opise na
medaili se nachází text DEO GRATIAS – FARNOST SV. VÁCLAVA. Tato
medaile poslouží jako návrh menší
medaile, kterou bude pan Czendlik
udělovat farníkům za zásluhy.
Pana Kolářského v nedávné době
navštívil společně s paní Marií
Borkovcovou, ředitelkou muzea, i
starosta města Lanškroun Radim
Vetchý a společně ho požádali o to,
aby se svým synem Petrem navrhl
pro Lanškroun vítací tabule, které
budou umístěny na všechny vjezdy
do města.
Dle TZ zpracovala LN

Marie Borkovcová, akademický malíř Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr
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Kosmetičky a kadeřnice
získávaly zkušenosti na Slovensku
Odborná stáž žáků v rámci spolupráce středních škol –
měst Lanškroun a Kežmarok
Ve dnech 27. 9. - 3. 10. 2015 proběhla odborná stáž žáků Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun v partnerské Střední odborné škole v Kežmaroku. Odborná stáž je zaměřena na
spolupráci mezi českými a slovenskými žáky.
V neděli dopoledne jsme se sešli na
vlakovém nádraží a společně vyrazili směr Slovensko. Po příjemné 8
hodinové cestě vlakem jsme dorazili do Kežmaroku, kde na nás čekala učitelka Bc. Vladimíra Hovancová,
která nás mile přivítala a ubytovala
na internátě školy. Stručně nás seznámila s programem výměnného
pobytu, který pro nás družební škola připravila.
V pondělí nás přivítala zástupkyně
ředitelky školy pro odborný výcvik
Ing. Marta Mašteniková. Provedla
nás celým areálem školy a zavedla
nás na odborný výcvik do kadeřnického a kosmetického salónu,
kde jsme se seznámili s učitelkami
odborného výcviku a žáky, se kterými jsme měli strávit celý týden.
Zde jsme mohli porovnat vybavení
salonů v Kežmarku s našimi salony
ve škole v Lanškrouně. Vybavenost
salonů je velmi podobná, něco mají
lepší na Slovensku a něco je lepší u nás. Hlavně nás zajímalo, jaké
používají technologické postupy, s
jakým materiálem pracují, jak probíhá u nich pracovní den, jestli pracují s klientkami apod. My jsme jim
zase sdělovali, jak to funguje u nás.
Vznikla z toho velmi živá a zajímavá
diskuse.
Po obědě nás čekala prohlídka
města, kežmarského muzea a hradu s učitelkou Bc. Vladimírou Hovancovou. Kežmarok je velmi zajímavé historické město pod Tatrami.
V muzeu jsme zhlédli řemeslné exponáty od 17. století, měšťanské
bytové kultury na Spiši.
V úterý byl pro nás připraven výlet
do Vysokých Tater - Hrebienok, Rainerova chata, vodopády, Bíliková
chata. Průvodkyni nám dělala paní
učitelka Mgr. Petrasová. Turistickou
procházku jsme zahájili na Hrebienku nad horní stanicí pozemní lanovky, odkud jsme se vydali po červené
značce směrem na Skalnaté pleso.
Během cesty jsme měli krásné výhledy do údolí, kde protékal Studený potok, a na mohutné masivy
skal. Krajina ve Vysokých Tatrách je
nádherná. Na Rainerově chatě nás
čekalo malé občerstvení a byla zde
i zajímavá expozice o horských nosičích. Zpátky na Hrebienok jsme se
vrátili podél vodopádů Studeného

potoka. Večer jsme byli příjemně
unaveni, ale plni zážitků.
Středu dopoledne jsme strávili ve
škole v teoretickém vyučování s
Mgr. Jarmilou Gurkovou v předmětech vlasová kosmetika a technologie. Výuka pro nás byla přínosem, dozvěděli jsme se věci, které
se budeme teprve učit. Ve vlasové
kosmetice se probíraly druhy večerního líčení a v technologii jsme se
učili barvení vlasů. Bylo zajímavé,
že naše žákyně zaujala výuka tak,
že si dělaly poznámky a nevadila
jim slovní bariéra.
Po obědě jsme šli na odborný výcvik, kde jsme pracovali ve dvojicích
se žákyněmi kežmarské školy. Mohli
jsme posoudit, jak se co dělá u nás a
jak u nich. Pak nás paní učitelka odborného výcviku Dana Kolodzejová
vzala na návštěvu Lycea - nejstarší
knihovny v Evropě, do evangelického kostela a do dřevěného artikulárního kostela, který je zapsán v
seznamu památek UNESCO.
Čtvrteční dopoledne i odpoledne
jsme strávili v odborném výcviku,
kde jsme si opět mohli vyměňovat
teoretické a praktické dovednosti s
žáky partnerké školy. Hodně jsme
diskutovali nad používanými přípravky. Tento den jsme se setkali
s paní ředitelkou školy Mgr. Martou Sabolovou, která nás hostila.
Toto setkání bylo velmi příjemné
a vstřícné. Naše děvčata paní ředitelce barvitě líčila všechny zážitky a
postřehy, které za celý týden prožila.
V pátek po snídani jsme vyrazili do
Tatranské kotliny s učitelkami OV a
žáky oboru kosmetička. Na tomto
společném výletě jsme navštívili
Belianskou jeskyni, která je největších vysokohorská krápníková jeskyně v Tatranském národním parku.
Pro veřejnost je zpřístupněno 1135
metrů s výškovým rozdílem 115
metrů.
Po obědě jsme se vrátili na odborný
výcvik, kde jsme společně zhodnotili celý týden výměnného pobytu
a se všemi jsme se rozloučili. Bylo
nám líto, že už se musíme vrátit
domů, protože jsme zde navázali
nová přátelství.
Děkujeme Městu Lanškroun za

poskytnutí finanční podpory pro
žáky v oborech kadeřnice a kosmetička, bez které by se realizace
tohoto projektu nemohla uskutečnit. Partnerské škole v Kežmaroku
děkujeme za milé a vstřícné přijetí
a naší škole za možnost vycestovat
na Slovensko.
Bc. Markéta Záplatová
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Dny otevřených dveří SOŠ
a SOU Lanškroun:
pátek
pátek
sobota

30. 10. 2015 od 14 do 17 h
20. 11. 2015 od 14 do 17 h
21. 11. 2015 od 9 do 12 h

NORSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
V rámci projektu Erasmus jsme se
vydaly spolu s deseti vybranými studentkami 2. ročníků SZeŠ Lanškroun
na týdenní návštěvu zemědělské
školy ve Skjetleinu, poblíž města
Trondheim v Norsku. Dobrodružství
začalo už při páteční cestě tam, kdy
nám při přestupu v Oslu uletělo letadlo. Po zjištění, že všechny lety jsou
až do pondělí obsazené, nám vážně
hrozil nervový kolaps. Nakonec vše
dobře dopadlo a my jsme se mohly
pozdě večer ubytovat v kempu přímo na pláži, což jsme jako suchozemci vážně ocenily. Spolu s námi v
Norsku byli také studenti z Portugalska a Francie, takže se všichni mohli
družit a mimo jiné zjistit, jak jsou na
tom s angličtinou.
Během týdne jsme několikrát navštívily školu, snídaly a obědvaly toastový chleba se sýrem a salámem a večeřely pizzu. Nedokážu si představit,
jak trpěla labužnická francouzská
výprava.
Škola je velmi moderně vybavena a
přímo sousedí s internátem. Na rozdíl od našich děvčat nás učitelky naprosto uchvátil kapsář na telefony,
kam si dobrovolně norští studenti
odkládají své mobilní miláčky před
začátkem každé hodiny.
Na školním statku se zabývají chovem dojeného skotu plemene norské strakaté, dále chovem koní, ovcí,
prasat a 3000 kusů nosných slepic,
takže jsou zde rozsáhlé možnosti k
získávání praktických dovedností.
Mile nás překvapilo muzeum dříve
používané zemědělské techniky a
různých pomůcek při zpracovaní
mléka a masa.

Při prohlídce Trondheimu jsme byly
uchváceny katedrálou Nidarosmen,
kde končí asi 500 km dlouhá stezka poutníků. Navštívily jsme ještě
další zemědělskou školu a biofarmu
mléčného skotu, kde naše studentky nadchl dojící robot a několik
malých koťat. Dále jsme podnikly
exkurzi do firmy Orkel, která patří
ke světové špičce ve výrobě lisů na
balíky. Podle slov sličné manažerky
lze sbalit do bílých kulatých balíků
naprosto všechno.
Norsko je také zemí lososů, proto
jsme navštívili i Gaula nature center, kde se dají ulovit největší lososi
na světě. I proto je velmi populární
mezi rybáři všech zemí. Příroda
středního Norska se příliš neliší od
té naší, jen je zelenější a počasí více
deštivé. Jejich tamní rčení zní: „ Není
špatného počasí, je jen špatně oblečený člověk.“ Myslíme si, že je toto
norské moudro inspirativní také pro
nás Čechy.
Ani zpáteční cesta nebyla bez problémů. I v Norsku platí, že nikdy
není tak špatně, aby nebylo ještě
hůř. Ztracený kufr, autobus z letiště,
do kterého se chtěla dostat čínská
skupina s kufry i my s kufry. Vlak
nám ujel doslova před nosem, stejně jako motoráček do Lanškrouna.
Přes to všechno byl celý týden v
Norsku jedním velkým zážitkem.
Velké díky patří paní Mgr. Radmile
Janouškové, která projekt řídí a organizuje.
Ing. M. Klížová,
Mgr. L. Chrobáková
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Chci být u porodu
Beseda s Ondřejem Moravcem,
nejlepším současným biatlonistou ČR
Velkorysý potlesk zaplněného sálu
lanškrounského zámku přivítal v
pondělí večer 26. října nejúspěšnějšího českého biatlonistu Ondřeje Moravce. Ten přijel na pozvání
manželů Trkalových, kteří v tomto
čase pravidelně pořádají besedu
s významnými českými sportovci.
A přesto, že tenhle ostřílený profesionál a puntičkář, jak ho popsal
Tomáš Lachman, sportovní komentátor České televize a moderátor
večera, je určitě zvyklý na ledacos,
v Lanškrouně ho srdečné přijetí evidentně přivedlo do sympatických
rozpaků.
Začátek diskuse se v vracel k mládí Ondřeje, které rozhodně nebylo
jednoduché. Aktivní kluk začal mít
v deseti letech problémy se stehnem a kolenem a při vyšetření se
přišlo na to, že trpí Perthesovou
chorobou kyčelního kloubu. Díky
tomu skončil na rok v ozdravovně
s verdiktem totální endoprotézy.
Jenže na operaci se tak nějak zapomnělo, a když už to vypadalo, že k
ní dojde, kontrolní vyšetření zjistilo,
že operace nebude nutná. Podmínkou však bylo omezit sport. Doporučované rekreační plavání a jízda
na kole však Ondřejovi, který vyrůstal v letohradské biatlonové partě
nestačily a po zotavení ze zlomeniny stehenní kosti, kterou si přivodil
při „rehabilitační jízdě na kole“ se
k vrcholovému sportu vrátil. Když
byl v patnácti letech na prohlídce,
ke sportování se nepřiznal, přestože doktorovi muselo být jasné,
že takhle rekreační sportovec nevypadá. „Bylo nám to jasné oběma,
ale ani jeden z nás o tom nic neřekl“.

Komentoval tehdejší setkání s primářem léčebny Ondřej.
Jenže trvalo několik dalších dlouhých let, než talentovaný mladík
všechny svoje dovednosti sladil a
prokousal se z juniorské kategorie
mezi světovou elitu. Dlouhá léta se
trápil především se střelbou, až se
dopracoval k neuvěřitelnému statistickému výsledku úspěšnosti na
hranici 97% na olympiádě v Soči,
odkud si přivezl tři medaile, dvě
stříbrné a jednu bronzovou. Letos
svou formu potvrdil kompletní sbírkou zlato, stříbro a bronz z MS ve
finském Kontiolahti. „V Rusku jsem
měl takovou formu, že jsem chodil
trénovat střelbu ve stoje na terče pro
střelbu v leže. Věřil jsem si natolik, že
buď jsem trefil všechno, nebo čtyři z
pěti.“ Popisoval famózní naladění
formy na olympiádě Ondřej a já jen
upřesním, že pro střelbu v leže se
používají terče s průměrem 45 mm
oproti terčům pro střelbu ve stoje,
které mají 115 mm. „Co je asi nejdůležitější u střelby je minimální síla
odporu spouště. Ta je předepsaná
0,5 kg. Kdyby to bylo méně, třeba 0,1,
tak všichni ve špičce nastřílí 100%,“
popsal jednu ze zajímavostí letohradský rodák, který ročně vystřelí
cca 18 000 nábojnic. Při debatě se
zmínil také o tréninku. „Až na výjimky dnes biatlonisté trénují jen běh
na lyžích a střelbu. V létě jsou to pak
kolečkové lyže. Občas kolo, nebo běh,
ale to není ideální. Mám-li možnost a
tréninkový plán to umožní, vyrazím
na skialpy, které jsem si zamiloval.“
Na přetřes přišla také očekávaná
událost v jeho soukromém životě.
„V polovině prosince se nám narodí
první potomek. Bohužel termín porodu, u kterého chci být, koliduje se světovým pohárem. Tak se teprve uvidí,
jak se věci vyvrbí.“ Okomentoval
radostnou
událost na přímý dotaz
jedné z divaček.
Aby to ale nevypadalo,
že Ondra nemá žádnou
špatnou vlastnost, i na
tu se dostalo, když Tomáš Lachman prozradil,
co mu řekl osobní trenér
Ondra Rybář. „Štve mě s
tím vyplazováním jazyka. Pro našeho syna je
vzor a neustále to po něm
opakuje. I ve školce!“
Ondra Moravec v průběhu debaty také přiznal,
co jeho blízcí vědí: „Líbí
se mi život v Letohradě,
kde bydlím a nikdy se odtud stěhovat nehodlám!“
Text a foto: František
Teichmann

Oblastní charita v projektu
ERA pomáhá regionům
Projekt „Sestra v akci v autě“ postoupil díky hlasování veřejnosti do
finále. Na portále Fóra dárců www.
erapomaharegionum.cz v regionu
„Pardubicko“ může od 13.10.2015
do 6.1.2016 kdokoli přispět na zakoupení automobilu pro charitní
sestry.
Charitní ošetřovatelská služba a domácí hospicová péče je nejrozsáhlejší z desítky služeb, které Oblastní charita Ústí nad Orlicí v regionu
provozuje.
Čtyři desítky sester denně vyjíždějí do domácností svých pacientů v
pěti městech okresu a jejich okolí.
Jedna sestra ošetří denně kolem 15
pacientů a její auto ujede až 70 km.
Ročně vykonají zdravotní sestry
82.000 návštěv u 1.600 pacientů a
120 hospicových pacientů dopro-

vodí ke konci života. Propagační
video o službě můžete shlédnout
na adrese:
http://www.erapomaharegionum.
cz/projekty/pardubicko/201541/
sestra-v-akci-v-aute
Stále větší zájem o služby domácí
péče klade velké nároky nejen na
lidské zdroje, ale i na dopravní prostředky. K získání finančních prostředků na nové auto nám pomáhá projekt Era pomáhá regionům.
Podpořte nás prostřednictvím veřejné sbírky Fóra dárců, č. účtu: 101
7777 101/0300, variabilní symbol:
1804 nebo přímo přes portál www.
erapomaharegionum.cz
Nadace Era přispěje jednotlivým
projektům ze svých prostředků podle výše vybrané částky.
Iva Marková
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5 hvězd pro Domov
pro seniory v Lanškrouně
Již 26. 6. 2002 byl v rámci programu
Česká kvalita u Rady kvality ČR vládou ČR přijat usnesením č. 685 systém měření, resp. hodnocení kvality
speciálně pro domovy pro seniory
nazvaný systém Značky kvality.
Systém hodnocení je zaměřen na
kvalitu služby z pohledu uživatele
služby. Hodnoceno je pět základních oblastí: 1. ubytování (pokoj,
společné prostory, objekt, okolí
domova, služby), 2. stravování (výběr z jídel, struktura a čas podávání
jídel, kultura a forma stravování), 3.
kultura a volný čas (kultura, sport a
pohyb, duchovní programy, vzdělávání, dobrovolnictví, hobby aktivity, doprava, asistence mimo domov), 4. partnerství
(komunikace, zpětná
vazba, individuální
přístup, respektování
osobního prostoru a
dodržování etických
pravidel), 5. péče (sociální péče, terapeutická péče, zdravotní
péče, antidekubitní
program = prevence
vzniku proleženin,
zajištění
zdravotní péče). Každá oblast je bodově
hodnocena zvlášť a dle zisku bodů
získává jednu až pět hvězd. Dle průměrného počtu hvězd ze všech oblastí zařízení získává celkový počet
hvězd.
Když se náš Domov pro seniory do
Značky kvality v roce 2011 přihlásil,
věřili jsme, že bychom mohli získat
alespoň 3 hvězdy. Jako první v Pardubickém kraji jsme, na základě detailního hodnocení 169 kritérií, ale
obdrželi hvězdy 4. To bylo nádherné vítězství! Současně ale i odpověď na to, jakou péči v Lanškrouně
klientům Domova poskytujeme.
Pro nás ale též velký závazek, takto vysoce nastavenou kvalitu péče
udržet.
Protože certifikace je pouze na
omezenou dobu a my věděli, že
musíme letos Značku kvality obhajovat, zaměřovali jsme se již dlouho
před hodnocením na oblasti, kde
jsme v první certifikaci ztratili cenné
body. Naše přípravné práce měly
úspěch, kvalita péče o naše klienty
se opět mírně zlepšila a jako první
pobytové zařízení spravované Pardubickým krajem na slavnostním
předání v lednu 2016 obdržíme z
rukou prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR maximální ohodnocení, tedy 5 hvězd.
Tím se náš Domov nyní připojil k
dalším 18 špičkovým Domovům z

ČR, kde péče o klienty je na prvním
místě.
Děkuji všem zaměstnancům za tento vynikající výsledek, který je odrazem naší každodenní práce. Děkuji zřizovateli, Městu Lanškroun,
že podporuje naši vizi, poskytnout
komplexní péči seniorům v nepříznivé sociální situaci na nejvyšší
úrovni. Děkuji i našim klientům a
jejich rodinným příslušníkům, kteří
pochválí naši péči a tak nám vždy
„naordinují nový elán“ do této nelehké práce.
Ing. Milan Minář,
ředitel Sociálních služeb Lanškroun

SOUTĚŽ
VÍTĚZNÍ LUŠTITELÉ
Vážení čtenáři, správná odpověď na naši otázku zní:
Osobní maratonský rekord
Michaely Mertové činí 2:47:15
Výherci se stávají:
Eva Kubenová, Husova 598,
Lanškroun, Olinka Jačisková,
Lanškroun, Lydie Chourová, Seifertova 456, Lanškroun
Výhercům
blahopřejeme.
Drobný dárek od firmy Annabis je připraven ve firmě TG
TISK, s.r.o., 5. května 1010 k
osobnímu vyzvednutí.
Redakce
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Z MĚSTA

OD INSEMINACE PO SÝR
Střední zemědělská a veterinární
škola v Lanškrouně nabízí vzdělání,
které nekončí produkcí masa a mléka, ale navazuje i dalším zpracováním
SZeŠ v těchto měsících kompletuje
zázemí výuky o následné zpracování produktů živočišné výroby v
podobě mlékárny a zracích boxů
pro maso. Díky tomu se stává jedinou školou tohoto typu v České
republice, která krom systematické
veterinární výuky a praxe u velkých
i malých zvířat nabízí také základní
seznámení s následným zpracováním zemědělských komodit až po
výrobu potravin. Škola si dnes díky
rostlinné výrobě připravuje vlastní
krmiva pro malochov drůbeže, koz,
ovcí, prasat, jezdeckých stájí i školní
kravín, který denně vyprodukuje cca
700 l mléka. Od poloviny listopadu
na chov skotu naváže také zpracování části nadojeného mléka
ve školní mlékárně, která má
za cíl přípravu
základních výrobků - jogurtů,
měkkých
sýrů, zrajících
sýrů, másla a
podmáslí pro
potřeby školní
jídelny.

Ing. Milena Velecká, která provoz
mlékárny rozjíždí, na komentované
prohlídce popsala jednotlivé technologie od pasterizace mléka po
zrací místnosti a vysvětlila, na co se
při zpracování mléka zaměří: „Určitě
mám ráda čerstvé svěží sýry s příchutěmi. Se studenty budeme připravovat také několik jogurtů s ovocnou
příchutí a střednědobě zrající sýry.
Důležité pro mě je především dodržení
tradičních postupů a kvalita surovin.
Obejdeme se bez dochucovadel, náhražek, zahušťovadel a konzervantů.“
Mladí veterináři již před třemi lety
získali díky podpoře Pardubického
kraje a projektům EU veterinární
laboratoř a moderní kravín, kde již
probíhá výuka. Ta se zaměřuje nejen
na základní klinická vyšetření, ale
i asistenci při drobných chirurgických zákrocích, očkování, odebírání
vzorků, léčbě běžných infekčních

chorob, odrohování, sterilizace zvířat, úpravu paznehtů, inseminaci,
embryotransferu a analýze potravin. Díky aktuálním investicím škola
nezískala jen zázemí pro zpracování
mléka, ale i moderně vybavenou
učebnu patologie s kamerovým systémem a výtahem. Ve sklepních prostorách vznikly také chladicí boxy
pro zrání hovězího masa.
Zázemí školy posílily i výběhy pro
menší a malá hospodářská zvířata,
králíky, slepice, krůty, husy a kachny.
Součástí je i několik plemen ovcí,

koz a oslice Dynky. Na cca 5000
m2 vzniklo arboretum s ukázkami
okrasných dřevin a trvalek, ovocných stromů i bylin. Prostor doplňuje umělé jezero s vlastní studnou a
vlhkomilnou vegetací.
Na aktuálně dokončovaném projektu se spolupodílí školy z Francie,
Portugalska a Norska. Během spolupráce SZeŠ radí, jak optimalizovat
provoz mlékárny, pomáhají se systémem zrání masa a přináší nápady v
marketingu prodeje.
František Teichmann

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA
STŘEDNÍ ŠKOLE ZEMĚDĚLSKÉ
A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN
Pátek 6. listopadu od 13,00 do 17,00 hodin
Sobota 7. listopadu od 9,00 do 13,00 hodin
Na programu bude setkání se zástupci vedení školy, prohlídka školy a
školního statku, vystoupení žáků s koňmi v kryté jízdárně, ukázky činnosti žáků, agility, králičí hop

V sobotu 17.10.2015 se konalo na Obecním úřadě v Ostrově slavnostní Vítání občánků. Byly přivítány do života celkem čtyři děti: Lucie Nagyová,
Matěj Karlík, Klára Seifertová a Benjamin Majer. Poděkování patří všem
účinkujícím dětem ze Základní školy v Ostrově a slečně Zuzaně Rybkové s
maminkou za hezké kulturní vystoupení.
Za Sbor pro občanské záležitosti Zdeňka Viskupičová
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DOMINO ZAZPÍVÁ V
LANŠKROUNĚ
Srdečně zveme na koncert dětského pěveckého sboru Domino v neděli 8.listopadu 2015 od 16:00 hod.
v evangelickém kostele v Lanškrouně. Doporučené vstupné 80,- Kč.
Domino je dětský pěvecký sbor
žáků 6. - 9. třídy s hudebním zaměřením při Základní škole Ilji Hurníka
v Opavě. Sbor založila v roce 1993
sbormistryně Ivana Kleinová. Sbor
je nositelem řady ocenění a držitelem mnoha domácích i zahraničních cen, z těch nejnovějších stojí
za zmínění zisk stříbrné medaile na
World Choir Games v lotyšské Rize
v červenci 2014 či Zlatý oříšek 2013.
Pěvecké a instrumentální umění
Domina mohli obdivovat posluchači nejen u nás, ale i ve Španělsku,
Německu, Lucembursku, Polsku,
Francii, Švýcarsku, Rakousku, Bulharsku, Izraeli, Kanadě, Anglii ...
Zvláštní kapitolu sborového života
tvoří spolupráce se Slezským diva-

dlem. Děti již účinkovaly v několika operách a operetách. Sbor také
spolupracuje s předními osobnostmi našeho kulturního života. Byli
to například Radovan Lukavský,
Iva Bittová, Ilja Hurník, Petr Eben,
Miloš Štědroň, Lukáš Vondráček,
Petra Janů. Dále spolupracuje s anglickým skladatelem a dirigentem
Bobem Chilcottem, katalánskou
sbormistryní Elisandou Carrasco a
izraelskou sbormistryní Naomi Faran.
Repertoár Domina je široký, zahrnuje skladby od nejstarších dob
až po současnost, úpravy lidových
písní, zvláště ze Slezska. Typickým
rysem souboru je, že instrumentální doprovody k písním si mohou
hrát sami zpěváci, a to i díky tomu,
že jsou zároveň žáky Základní umělecké školy V. Kálika v Opavě.
Více zde:
http://domino-opava.webnode.cz/

Sociální služby v Lanškrouně
KURZ PRVNÍ POMOCI

V pondělí 5. října 2015 poctil Sociální služby Lanškroun svojí návštěvou ředitel Českého červeného
kříže Ústí nad Orlicí, pan Martin
Hodoval a předal nám nespočetné množství důležitých informací,
které jsou spjaty s nezbytnou první pomocí. Abychom upevnili naše
spolupráce s ostatními školami a
zařízeními, nabídli jsme a pozvali
jsme na tuto obohacující přednášku i žáky ze třetího ročníku Základní školy Dobrovského pod vedením
paní učitelky Mgr. Lenky Pilné. V
průběhu této přednášky se pan
Hodoval zaměřil zejména na praktické ukázky a zkušenosti ze svého
života a zejména praxe, hovořilo
se o důležitých telefonních číslech,
jak postupovat při žilním tepenném krvácení, při zlomenině, při
zástavě dechu či vdechnutí sousta,

jiného cizího předmětu, také jak
postupovat při popáleninách, užití
nyní již ne tak častého „šátkování“ a
nezbytná ukázka masáže srdce na
„panákovi“ Bohoušovi. Nezbytné
je samozřejmě v konkrétní situaci
rychlé rozhodování a komunikace
se zraněným. Velmi děkujeme panu
Hodovalovi za jeho čas, který nám v
tomto říjnovém dopoledni věnoval
a obohatil nás informacemi. Prevence a opakování těchto náležitostí první pomoci je vždy nedílnou
součástí každého z nás.

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ
K 9. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
LANŠKROUN

Ve středu 14. října 2015 jsme již
tradičně zavzpomínali na uplynulý rok působení Sociálních služeb
Lanškroun a tyto vzpomínky jsme
obohatili hudebním doprovodem
pana Karla Pajera a tanečního souboru, který nám předvedl taneček
s názvem ČERNÁ A BÍLÁ. Nesmíme
také opomenout výborné občerstvení v podobě koláčků a punče,
které bylo k tomuto významnému
dni podáváno. Všichni jsme si s panem Pajerem zazpívali a pobavili
se díky příjemné atmosféře, která v
tomto říjnovém odpoledni v našem
zařízení vládla. Přejeme tedy Sociálním službám do dalších let spousty
úspěchů!!!
Sociální služby Lanškroun
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VOLEJBAL - VÝSLEDKY

Sobota 10. 10. 2015
Český pohár juniorek v Kostelci
n/O, kvalifikace:
V Kostelci proběhla první část kvalifikace, ve které se rozhodovalo o postupu do ČP. Druhá část kvalifikace se
hrála v Hradci Králové. Našim děvčatům byly ve skupině soupeřem hráčky
z Tábora, Červeného Kostelce a Duchcova. Všechna utkání měla hladký
průběh, a tak bylo po třech hodinách
rozhodnuto o postupu do semifinále
z prvého místa. Poté nastala dlouhá
herní pauza. Další zápas se hrál až
v podvečer. Utkání nezastihlo naše
hráčky v úplné herní pohodě a výsledkem byla porážka 1:2 s Českou
Třebovou. Přesto uhraný bod, jak
později ukázal průběh kvalifikace,
byl k postupu rozhodující. Druhý den
ráno následovalo tříbodové vítězství
nad Orionem Praha. Toto vítězství
zajistilo našim hráčkám postup do
poháru. V přímém souboji o postup
do první osmičky podlehly naše hráčky celku Teplic 0:2. Soutěž zahájíme
ve druhé výkonnostní skupině.
Sestava: Horáčková Adéla, Chrobáková Aneta, Totušková Pavla, Le Thu
Huong, Nováková Anna, Prokopová
Sabina, Kořínková Natálie, Jelínková Eliška, Vičarová Luisa.
KP mužů II. třídy v Žamberku,
13. a 14. kolo:
Sokol Žamberk – VO TJ Lanškroun B
3 : 1 (16:25, 25:22, 25:21, 25:16), 1 :
3 (25:20, 26:28, 23:25, 22:25).
Naši hráči odjeli k poslednímu týmu
tabulky do Žamberka s cílem získat
nějaké body z posledních zápasů
podzimní sezony. Když hráči dorazili
do Žamberka, nikomu se ani nechtělo vylézat z auta. Teploměr ukazoval
5°C, což moc bojovný sport neslibovalo. Nakonec se utkání odehrála se
spravedlivou dělbou bodů.
Sestava hostů: Svatoň Jan, Kuběnka Zdeněk, Polášek Ivo, Fiala Karel,

Škaroupka Petr, Renčín Kamil, Bureš Vítězslav, Adam Richard, Hejl
Vojtěch, Musil Stanislav.
KP žen II. třídy v Litomyšli,
13. a 14. kolo:
VK Litomyšl – VO TJ Lanškroun B
3 : 0 (25:22, 30:28, 25:15), 3 : 2
(23:25, 25:18, 25:20, 18:25, 15:10).
I naše druhé družstvo žen odehrálo
poslední zápasy podzimní sezony.
Našim hráčkám se nedařilo a přivážejí si z Litomyšle jediný bod.
Neděle 11. 10. 2015
KP mladších žákyň Olomouckého kraje, skupina B, 1. kolo:
VO TJ Lanškroun – Sokol Šternberk
2 : 0 (25:22, 25:6), - VK Přerov B 2 :
0 (25:1, 25:12), - VK Přerov A 2 : 0
(25:14, 25:14). Suverenní vítězství ve
skupině B znamená postup mezi elitu Olomouckého kraje.
Sestava: Habigerová Simona, Jansová Karolína, Pokorná Bára, Martincová Adéla, Žerníčková Monika,
Vinterová Nela, Chládková Aneta.
Sobota 17. 10. 2015
1. liga juniorek v Lanškrouně, 5.
a 6. kolo:
VO TJ Lanškroun – Sokol Dolní
Újezd 3 : 0 (25:9, 27:25, 25:15), 3 :
2 (25:22, 28:30, 25:21, 23:25, 15:11).
Po týdenní přestávce, kterou vyplnila
kvalifikace do ČP v Kostelci n/O, pokračovala liga juniorek 5. a 6. kolem.
Soupeřem nám byly hráčky Dolního
Újezdu. Jejich výsledky minulých kol
budily respekt. V prvém utkání svoji
sílu nepotvrdily. Blok domácích hráček byl pro hostující volejbalistky
nepřekonatelnou překážkou. Druhé
utkání bylo již mnohem vyrovnanější, ale důležité body zůstaly v Lanškrouně.
Sestava: Horáčková Adéla, Chrobáková Aneta, Jelínková Eliška,
Kartariková Nela, Le Thu Huong,
Nováková Anna, Totušková Pavla,
Vičarová Luisa.
Více z VO TJ Lanškroun najdete
na www.vklanskroun.cz

Výborný start mužů i juniorů
KS mužů, 18. 10. HBM Lanškroun
Orli Lanškroun – HC Skuteč 8:3 (3:1,
4:2, 1:0)
Sestava Orlů: Šolc – Janisch, Pachl,
Horníček, Pražák – Pejcha, Řehák,
Poles – Šrámek, Kilčický, Žálčík –
Malý, Kocián, Kollert.
Branky a nahrávky: 4. Žálčík (Kilčický), 5. Pejcha (Pachl), 9. Janisch (Kilčický), 21.Pejcha (Pachl), 30. Pejcha
(Poles), 31. Šrámek (Kilčický, Pachl),
33. Pachl (Kilčický), 44. Pejcha
Vyloučení 3:5, přesilovky 2:0, oslabení 0:0, 112 diváků
Los prvního kola krajské soutěže
mužů nám přisoudil celek HC Skuteč,
který po našem vzoru rovněž „přestoupil“ do soutěže královehradeckého kraje. Orli premiéru zvládli na
výtečnou. Nápadnými kombinacemi
přehrávali soupeře a úspěšně zakončovali. Za osm minut vedli 3:0 a díky
dvěma bleskově využitým přesilovkám krátce po polovině utkání již 7:1.
První branku sezóny zaznamenala
první z šumperských posil Michal
Žálčík, ale hlavní slovo měl nový
kapitán, čtyřgólový Jakub Pejcha
(vloni 30+26, 56 bodů). Úspěšně mu
sekundovali i Tomáš Pachl (1+3) a
Michal Kilčický (0+4). Hosté v závěru
rozhodnutého utkání nepochopitelně znervózněli a začaly se plnit do té
doby zbytečné trestné lavice.
KL juniorů, 9. 10. ZS Pelhřimov
Lední medvědi Pelhřimov – Orli
Lanškroun 1:8 (branky: Kačerovský 4, Masopust 2, Martin Doskočil,
Štěpánek, nahrávky: Masopust 5,
Verner 2, P. Horníček)
KL juniorů, 10. 10. ZS Žďár n.S.
SKLH Žďár nad Sázavou – Orli Lanškroun 10:3 (branky: Martin Doskočil, Janisch, Kačerovský, nahrávky:
Horníček, Kačerovský, Sedláček,
Masopust)
KL juniorů, 17. 10. HBM Lanškroun

Orli Lanškroun – Spartak Choceň
7:4 (branky: Janisch 2, Krejčí, Sedláček, Janík, Martin Doskočil, Masopust, nahrávky: Kačerovský 2, Sedláček, Janisch, Masopust, Janík)
Krajská liga juniorů se musela přelosovat, protože loňský vítěz Moravská
Třebová nebyl schopný složit tým a
ze soutěže se na poslední chvíli odhlásil. Orli rozdrtili v úvodním utkání
soutěže Pelhřimov. Pak nestačili ve
Žďáru na největšího favorita, ale vše
si vynahradili v úvodním domácím
zápasu, když s přehledem porazili po
výborném výkonu silnou Choceň. V
tabulce jim patří druhé místo.
KL dorostu, 18. 10. HBM Lanškroun
Orli Lanškroun – HC Hlinsko 4:2
(branky: Vogel, Marek, Paclík, Preisner, nahrávky: Paclík 2, Preisner,
Horníček)
Dorost zahájil soutěž vítězstvím.
Liga žáků, 10. 10. ZS Choceň
Spartak Choceň – Orli Lanškroun
11:5 starší (Šembera 2, Hubálek,Markytán, Křivohlávek) a 8:5 mladší
(Verner 2, Bednář, Novotný, Luka)
Liga žáků, 17. 10. ZS Chrudim
HC Chrudim – Orli Lanškroun 3:1
starší (Kryulyak) a 5:2 mladší (Vrba,
Novotný)
Choceň i Chrudim byly nad síly našich žáků. Starší žáci jsou zatím osmí,
mladším patří šestá příčka.
PROGRAM ORLŮ V HBM:
Sobota 31. 10.,
9.15, Liga žáků – Moravská Třebová
Neděle 1. 11.,
17.00, KS mužů – Hronov
Sobota 7. 11.,
9.15, Liga žáků – Hlinsko
16.45, KL juniorů – Pelhřimov
Neděle 8. 11.,
11.00, KL dorostu – Chotěboř
Jan Ruščák
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Běh za každého počasí
Závody v běhu do sjezdovky jsou už
18. ročník. Letos nám počasí nepřálo. Už od rána docela dost pršelo, a
tak jsem byl nakloněn tomu, že závody zruším. Dostal jsem navíc ráno
několik telefonátů, že nepřijde tahle
a tahle škola, že by byly děti mokré
a potom nemocné. Také handicapovaní závodníci se nedostavili.
Pak ale začaly chodit děti a nakonec
jich závodilo 148, takže to nedopadlo až tak nejhůře, jak to na začátku
vypadalo. Stálá parta pořadatelů se
snažila závody urychlit, co to šlo, takže do oběda bylo po závodech.
Chtěl bych poděkovat sponzorům:
JCEE, s.r.o., Auto Bartoň, s.r.o., ORSO
Lanškroun, s.r.o., Jor a Jor,
s.r.o., Kamenictví Picek a spol., TRIGORA PRO, s.r.o., fortell, s.r.o.,
GMS, s.r.o., Klempířství MAN, s.r.o.,
VAPI, s.r.o., Calda, s.r.o., Elektro KSK, spol s r.o., HJ-SOFT, s.r.o., Šindelář Vladislav, Šplíchal, s.r.o., SANELA
Olda Řehák

REPUBLIKOVÝ TURNAJ V OSTRAVĚ A HAVÍŘOVĚ
Na druhém letošním republikovém
bodováku na Moravě jsme měli
opět zastoupení ve všech věkových
kategoriích. Nejlepších výsledků
dosáhli naši kadeti. Filip Vybíral vyhrál mezi dorostenci soutěž útěchy
a spolu s Radimem Bakem skončil
mezi kadety na 9.-16. místě. Do
základních skupin se v Ostravě probojoval i Vojtěch Mynář, který se
spokojil s umístěním 17.-24. Oliver
Jančar se rovněž dostal ze své základní skupiny mezi těmi nejmladšími, ale do dalších bojů o přední
příčky již nezasáhl. Ostatním dorostencům a mladším žáků se tento
víkend příliš nedařilo.
Výsledkový servis
Divize mužů
Sokol Chrudim B – Lanškroun A 6:10
(Bako R. 4,5, Štieber 4,5, Mynář 1)
Linea Chrudim A – Lanškroun A
5:10 (Bako R. 4, Štieber 3, Mynář 1,5,
Jányš 1,5)
Krajský přebor mužů
Ústí nad Orlicí C – Lanškroun B 10:5
(Chládek P. 1,5, Vybíral J. 1,5, Langr
1, Kleiner 1)
Řetová A – Lanškroun B 10:3 (Kleiner 1,5, Chládek 0,5, Langr 0,5, Vybíral J. 0,5)

Regionální přebor 1.třídy
Choceň D – Lanškroun C 10:1 (Vybíral J. 1)
Zálší A – Lanškroun C 10:6 (Vybíral
J. 3, Vybíral R. 2, Chládek K. 1)
Regionální přebor 2. třídy
Lanškroun D – Orlice B 3:10 (Kristek
L. 1, Kristek Pavel 1, Vybíral R. 1)
Lanškroun D – Libchavy A 3:10
(Kristek P. 1, Kristek Pavel 1, Vybíral
R. 1)
Divize žactva
Sokol Chrudim A – Lanškroun A 1:9
(Mynář 3,5, Kristek P. 3,5, Kristek L. 2)
Sokol Chrudim A – Lanškroun B 7:3
(Chládek D. 2, Kuncová 1)
Sokol Chrudim B – Lanškroun A
0:10 (Mynář 3,5, Kristek P. 3,5, Kristek L. 3)
Sokol Chrudim B – Lanškroun B 5:5
(Chládek D. 2, Kuncová 2, Jančar 1)
Regionální přebor žactva
Č.Třebová A – Lanškroun C 8:2 (Šilarová 2)
Řetová A – Lanškroun C 10:0
Ondřej Jányš, hlavní trenér
mládeže

www.pineclanskroun.cz

Lezci na mistrovství světa v
Itálii sbírali zkušenosti
27. srpna v jednu hodinu v noci
mě trenér Dejv nabral a společně
s Verčou Schauerovou a Andreou
Pokornou dovezl na severní konec
Itálie k jezeru Garda do malebného městečka Arco, které tenhle rok
hostilo mistrovství světa juniorů ve
všech třech lezeckých závodních
disciplínách.
Mistrovství začalo boulderingovým
závodem.
„Bouldry“ jsou krátké, extrémně těžké cesty, které
nejsou náročné pouze na
sílu paží a prstů, ale na
svaly celého těla, koordinaci a rovnováhu. Závodník má pět minut na to,
aby boulder zdolal nebo

dosáhl aspoň tzv. zóny, což je chyt
asi v polovině. Po čtyřech dnech
a slušných výkonech českých reprezentantů následovaly závody
v královské disciplíně, v lezení na
obtížnost. Hodnotí se, kdo v cestě
udrží nejvyšší chyt. Závody znova
probíhaly 5 dní, ale denní pauza

před finále patřila závodů na rychlost. Tahle mladá disciplína spočívá v tom, kdo vyleze standardní
(na každých závodech stejnou)
cestu nejrychleji. Finále obtížnosti
poskytlo úžasnou podívanou na
spoustu mladých a nadějných lezců, mezi něž se dostala i 14-ti letá
Eliška Adamovská, nadějná česká
lezkyně.
I přes závod, který se mi nepovedl
podle mých představ, jsem si mistrovství světa opravdu užil. Celý

mítink totiž probíhal za krásného
počasí, a když zrovna závodník nepostoupil do semifinále či finále,
mohl si jít spravit chuť nádherným
skalním lezením, kterého je v okolí
Arca co hrdlo ráčí.
Zbyšek Černohous
Výsledky:
Andrea Pokorná: obtížnost: 39-41,
rychlost: 26, bouldering: 44-45.
Verča Schauerová: obtížnost: 39-41
Zbyšek Černohous: bouldering 69-94
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KALEIDOSKOP
Jiří Faltus

Nepoučitelným
Komu mnohé známo není,
musí dostat poučení.
Třeba jak se chovat v lese,
anebo jak u čerpačky.
(Honit bycha stojí kačky!)
Nebo tady, koukněte se:
Ten, kdo rozum nenabere
a vykročí špatným směrem,
navíc s ohněm otevřeným,
kam je nebezpečno vcházet,
určitě se dočká změny.
Můžeme se začít sázet,
zda z polínek zbude popel,
nebo jenom prach a saze.

Nadace ČEZ
podpořila
domácí hospic
Nadace ČEZ poskytla v r. 2015 Oblastní charitě Ústí nad Orlicí příspěvek ve výši 200.000 Kč v rámci
dotačního programu „Podpora regionů“. Finanční prostředky budou

použity na zajištění dostupnosti
Domácí hospicové péče v okrese
Ústí nad Orlicí, zejména na Lanškrounsku, Letohradsku a Choceňsku.
Tato služba umožňuje těžce nemocným lidem strávit poslední dny
života doma, v kruhu svých blízkých. Vychází z doporučení lékaře
a přání a potřeb pacienta i pečující
rodiny. Profesionální tým tvoří vedle speciálně vyškolených zdravot-

ních sester hospicový lékař, sociální
pracovník a psycholog nebo duchovní. V r. 2014 doprovodily sestry
této služby ke konci života 120 pacientů z okresu.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
www.uo.charita.cz

TRANSSIB
Transsibiřská
magistrála
je železnice
vedoucí
z
Moskvy až do
přístavního
města Vladivostok v neuvěřitelné délce 9 888 km.
Autor ve své čtvrté knize věnované Rusku seznamuje čtenáře s
nejdelší železniční tratí na světě od
prvních plánů až po současnost.
Věnuje pozornost také celkovému
přehledu železniční výstavby v
Rusku, popisuje města, památky,
přírodní zajímavosti, nákup jízdenek, cestování a život ve vlaku. Nezapomněl ani na československé
legionáře, kteří na Transsibiřské
magistrále působili. Kniha proto
může zaujmout nejen milovníky
železnic, ale i cestovatele, dobrodruhy a čtenáře, kteří se chtějí
dozvědět zajímavosti o velkých
stavbách světa. Kniha je doplněna
mapkami a řadou historických i
současných fotografií.
Nová kniha Václava Turka je již v
prodeji v podlahovém centru v
Lanškrouně.
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MĚSTSKÉ MUZEUM

LANŠKROUN

Bohuslava Martinů 980, (U Penzionu)
www.rclanskroun.cz, +420 777 25 77 09
4.11. 10:00
PŘÍKRMY A VHODNÁ JÍDLA
PRO NEJMENŠÍ DĚTI
V rámci dopoledne pro nejmenší
zveme maminky na setkání s
Leonou Kysilkovou, která se s
vámi podělí o své zkušenosti se
zaváděním příkrmů a zdravým
vařením pro nejmenší děti.
5. 11.
LOGOPEDICKÁ PORADNA
Klinická logopedka Mgr. Petra
Hejlová radí co a jak s poruchami
dětské řeči formou individuální
konzultace. NUTNÁ REZERVACE
MÍSTA na tel.: 777 257 709, nebo
na mail: rclanskroun@seznam.cz.
Cena: pobytné + 10,- Kč.
9.11. 9 – 11 hod
PEČENÍ MARTINSKÝCH
ROHLÍČKŮ
Pečení martinských rohlíčků se
stalo v centru tradicí. V pondělí
dopoledne bude pro děti připravené těsto a společně s maminkami si budou moci napéct vlastní
rohlíčky, na kterých si určitě rády
pochutnají. Martinské rohlíčky
pak také využijeme při Putování
za pokladem svatého Martina.
11.11. 16:30
PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
SVATÉHO MARTINA
I v letošním roce se vydáme po
stopách svatého Martina. Nejprve
si v centru připomeneme jeho
příběh, zapálíme lampiony a
vydáme se společně hledat
jeho poklad. S sebou vezměte
lampiony a teplé oblečení. Sraz
v RC. Přihlášky v RC, mailem
rclanskroun@seznam.cz, nebo na
tel.: 777 257 709. Podrobnosti na
www.rclanskroun.cz
Podrobné informace najdete na
www.rclanskroun.cz.

nám. A. Jiráska 1, tel.: 465 325 668,
www.kclanskroun.cz

Městské muzeum Lanškroun
nám. A. Jiráska - Zámek, tel.: 465 324 328

7. 11. 2015 v 19:30 hod.
Sál lanškrounského zámku
Divadlo Ve středu uvádí

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Jedná se o premiéru muzikálové komedie, která čerpá námět
z období peloponéských válek,
kdy aténské ženy vymyslí plán,
jak donutit muže k uzavření
míru se Spartou.
13. – 16. 11. 2015
Sál lanškrounského zámku

LATHIFE
LANŠKROUNSKÝ THEATRO
FESTIVAL
www.lathife.cz

Městské muzeum Lanškroun
a Římskokatolická
farnost Lanškroun si
Vás dovolují pozvat na výstavu
obrazů a kreseb Pavla Šlégla

NOVERIM ME
NOVERIM TE
NECHŤ POZNÁM
SEBE,
NECHŤ POZNÁM
TEBE
Výstavu v galerii muzea můžete
zhlédnout:
ÚT - PÁ 9.00 - 11.30, 13.00 - 16.00
SO - NE 13.00 - 17.00
Výstava potrvá do 15.11. 2015
www.muzeumlanskroun.cz

Otevřeno 3x týdně:
Středa: 19 - 21;
Pátek: 18 - 20
Neděle: 17 - 19

www.stena-lanskroun.cz

ARNOLD BARTŮNĚK

KOMORNÍ SOCHY A KRESBY
Vernisáž výstavy se uskuteční
v sobotu 7. 11. 2015 v 17.00 v
domě U Rytířů v Litomyšli.
Výstava představí průřez tvorbou sochaře Arnolda Bartůňka
od konce 80. let 20. století až
po současnost. Sochařská díla
budou doplněna o kresby a velkoformátové fotografie, které
návštěvníka symbolicky provedou nejvýraznějšími instalacemi jeho prací přímo v prostoru

T. G. Masaryka 3, tel.: 465 324 662
Program kina na www.lanskroun.eu

Vstupenky je možno rezervovat
na tel. 465 324 662, následně
vyzvednout nejpozději 15 min.
před zahájením představení.
29. – 31. října čtvrtek, pátek
i sobota 19.30
* SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
USA, 121 min.
Vstupné: 110,- Kč
Mládeži nepřístupno
1. listopadu neděle 19.30 ve 3D
2. listopadu pondělí 19.30 ve 2D
* PARANORMAL ACTIVITY: THE
GHOST DIMENSION
USA, 83 min.
Vstupné 3D: 140 ,- Kč 2D: 120,- Kč
Mládeži nepřístupno
2. listopadu pondělí 17.00
AMERIKA
Český, 70 min., vstupné: 80,- Kč
Mládeži přístupno
3. listopadu úterý 17.00 a 19.30
hrajeme ve 3D
* EVEREST
USA, 121 min.
Vstupné ve 3D: 140,- Kč
Mládeži do 12let nevhodné
4. – 5. listopadu středa 17.00
a 19.30, čtvrtek 19.30
FAKJŮ PANE UČITELI 2
USA, 115 min.
Vstupné : 120,- Kč
Mládeži přístupno
6. listopadu pátek 17.00 ve 2D
7. listopadu sobota 17.00 ve 3D
8. listopadu neděle 17.00 ve 3D
SNOOPY A CHARLIE BROWN.
PEANUTS VE FILMU
USA, 88 min.
Vstupné 3D : 130,- Kč 2D : 120,- Kč
Mládeži přístupno
6. – 8. listopadu pátek 19.30, sobota 19.30, neděle 19.30
* SPECTRE
USA / VB, 150 min.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
9. listopadu pondělí 19.30
* MACBETH
VB / USA / Francie, 113 min.
Vstupné: 100,- Kč
Mládeži nepřístupno
10. listopadu úterý 19.30
* NEMILOSRDNÍ
Francie, 90 min., vstupné: 100,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
11. – 12. listopadu středa 19.30 a
čtvrtek 19.30
ZTRACENI V MICHOVĚ
Český, 105 min.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži přístupno
13. listopadu pátek 17.00
BESEDA O UGANDĚ 2. ČÁST
Vstupné dobrovolné
Filmy označené *jsou titulkovány
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INZERCE

Penzion Karolina Vám po znovuotevření dne 1. května 2015,
nabízí pod „taktovkou“ nového pronajímatele (který zde pro Vás
působí jako šéfkuchař) výběr z minutkové kuchyně i polední menu.
Přijměte tedy pozvání do nově zrekonstruované nekuřácké
restaurace.
Návštěvníky s malými dětmi jistě potěší dětský koutek s hračkami
a milovníky dobré kávy lobby bar s příjemným posezením.
Od jara do podzimu je otevřená letní terasa. V areálu je k dispozici
nově vybudované dětské hřiště.
Zajišťujeme též na „míru“ firemní i rodinné oslavy.

Otevírací doba: po – ne 11: 00 hod. – 23:00 hod.
Husova 241, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 777 183 721, www.penzionkarolina.eu

V případě zájmu o inzerci v LL volejte

605 206 625

