
MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

Z P R AVO DA J

                     ZÁØÍ 2010



Zábìr týniš�ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý 
rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka, po níž vede cesta od 
Tužilova hospodáøství èp. 13 k silnici do Týništì n. O. a je vroubena alejí kaštanù, vznikla 
jako ochrana proti velkým vodám Orlice. Pro luka se vžil název Na paštích”. Pásal se tu “
dobytek albrechtických hospodáøù. Èásti obecní louky v tìchto místech se øíkalo 
V proutnici” a byla osázena vrbovèím. To se používalo ke košíkáøským pracím.                                        “

Paž.

Uvedené pomístní názvy jsou pøevzaty z èlánku Františka Krba a Václava Lásky: 
Pomístní názvy v Albrechticích, uvedeném ve Sborníèku Èapkova muzea v Týništi nad 
Orlicí è. 21 - 22  3 - 4 1973.



                    Z mìstského úøadu
                           U S N E S E N Í  è.   82
                           z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí 
                           konané dne 12.7.2010 

Schvaluje
1. Rozšíøení nájemní smlouvy na provoz Kempu Písák o provozování hry PAINTBALL 

a s tím související zmìny nájemného v èástce 95.000 Kè roèního nájemného od 
15.7.2010.

2. Provozní øád paintballového høištì v Kempu Písák.
3. Pøijetí finanèních darù pro pøíspìvkovou organizaci KC Týništì nad Orlicí na 15. 

roèník swingového festivalu v èástce 20.500 Kè.
4. Rozpoètová opatøení è. 30 - 31/2010 k 12.7.2010.

25. Pronájem èásti pozemku p.è. 1037 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 11 m  pro *** za 
2cenu 110 Kè/m  a rok s platností od 13.7.2010.

6. Podnájem bytu v Týništi nad Orlicí, V Sítinách èp. 723,  pro tøetí osobu.
7. Poskytnutí daru pro Klub èeských turistù, klub ALBA Týništì nad Orlicí na èinnost 

související s vydáním publikace „Studánky v regionu“ v èástce 1.000 Kè.
28. Pronájem èásti pozemku o výmìøe 2243 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 137 m  pro 

***.
29. Pronájem èásti pozemku o výmìøe 2243 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 137 m  pro 

***.
10. Pøevod èlenských práv a povinností v BD Týništì - Sítiny ve prospìch *** (byt è. 41, 

V Sítinách 757).

Bere na vìdomí
11. Dopis *** ve vìci stavebního øízení na provozovnu vypalování skla v Petrovicích 

Kanceláøi veøejného ochránce práv.
12. Seznámení s výsledky pøijímacího øízení do mateøských škol na období 2010 - 2011.
13. Stanovisko rady k zápisu kontrolního výboru ze dne 17.5.2010.
14. Dopis obèanù Køivic k opravì komunikací.
15. Informaci o pøevodu èlenských práv a povinností na byt è. 11 v èp. 723, Týništì nad 

Orlicí, V Sítínách (pøevodce ***, nabyvatel ***).
16. Záležitosti týkající se žádosti o zmìnu dopravního znaèení ve Vašátkovì ulici.

Ukládá
82/10
17. Projednat v zastupitelstvu mìsta zámìr prodeje pozemkù pro výstavbu garáží v 

lokalitì U Dubu.
     T: zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matièka J.
18. Projednat v zastupitelstvu mìsta dodatek k obecnì závazné vyhlášce o místním 
poplatku (výherní hrací pøístroje)
     T: zasedání ZM                                                   Odpovídá: Ing. Matièka J.
19. Požádat o vynìtí pozemku p.è. 2252/1 v k.ú. Týništì nad Orlicí ze zemìdìlského 
pùdního fondu.
     T: 30.7.2010                                                       Odpovídá: Urbánek J.

Ing. Jaroslav Matièka                    Pavel Nadrchal
          starosta                       místostarosta
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U S N E S E N Í  è.   83
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 16. 8. 2010 

Schvaluje
1. Stanovisko mìsta ve vìci územního øízení na výstavbu logistického centra a obalovny 

živièných smìsí na pozemcích p.è. 2037/1, 2037/24 v k.ú. Týništì nad Orlicí (bývalý 
Elitex), podle návrhu stavební komise.

2. Uzavøení nájemní smlouvy na byt è. 12, 13 v è.p. 991, Týništì nad Orlicí, pro *** a 
*** (vedlejším úèastníkem smlouvy je BD U Mlýna).

3. Uzavøení nájemní smlouvy na byt 1+1 v èp. 786, Týništì nad Orlicí, pro ***.
4. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro ÈEZ 

Distribuce, a.s., Dìèín, na pozemcích p.è. 779, 747/1, 774 v k.ú. Týništì nad Orlicí 
spoèívajícího ve vedení kabelové sítì NN, za cenu 8.000 Kè.

5. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene pro ÈEZ Distribuce, a.s., Dìèín na pozemku p.è. 
53 v k.ú. Petrovice n.O., spoèívajícího v umístìní distribuèní elektrizaèní soustavy za 
cenu 5.500 Kè.

6. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene pro ÈEZ Distribuce, a.s., Dìèín na pozemcích 
p.è. 385, 386 v k.ú. Týništì nad Orlicí, spoèívajícího v umístìní distribuèní 
elektrizaèní soustavy, za cenu 1.000 Kè.

7. Stanovisko mìsta k zámìru zvýšení kapacity vypalovacích pecí firmy CONDEC, 
s.r.o., Tøebechovice p.O., ve kterém je potvrzen nesouhlas mìsta s rozšíøením 
kapacity.

8. Rozpoètová opatøení è. 31 - 32/2010 k 16.8.2010.
9. Použití rezervního fondu pøíspìvkové organizace DDM Týništì nad Orlicí v èástce do 

35.000 Kè na zakoupení elektrických spotøebièù pro vybavení kuchynì.
10. Zmìnu závazného vztahu pro pøíspìvkovou organizaci DDM Týništì nad Orlicí 

spoèívajícího v poskytnutí finanèního pøíspìvku zøizovatele na odpisy majetku v 
èástce 5.427 Kè.

11. Zmìnu úèelu neinvestièního pøíspìvku pro pøíspìvkovou organizaci MìBP Týništì 
nad Orlicí v èástce 364.517 Kè na vybavení odbìrných míst teplé užitkové vody 
mìøícími pøístroji (povinnost podle § 78 zákona è. 458/2000 Sb.).

12. Pøijetí daru pro pøíspìvkovou organizaci ZŠ Týništì nad Orlicí od 
Královéhradeckého kraje v èástce 5.000 Kè na èásteènou úhradu nákladù na školení 
Interaktivní tabule a její využití ve výuce.

13. Použití investièního fondu pøíspìvkové organizace MŠ Mìsto Týništì nad Orlicí v 
èástce 88.450 Kè (vymalování objektu).

Bere na vìdomí
14. Záležitosti týkající se otevøení radnice 30.8.2010.
15. Dopis èlena rady Královéhradeckého kraje Josefa Ješiny ve vìci zmìny sazebníku 

SÚS Královéhradeckého kraje.
16. Rezignaci *** na funkci pøedsedy Osadního výboru Køivice.

Ukládá
83/10
17. Projednat v zastupitelstvu mìsta:

a) prodej pozemku p.è. 1985/8, 1984/52 (zahrádka)
b) prodej èásti pozemku p.è. 265/3 v k.ú. Vysoké Chvojno (Lesní družstvo Vysoké 
Chvojno)

      T: zasedání ZM
                            Odpovídá: Ing. Matièka J.
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18. Projednat záležitost prodeje akcií ÈSAD Ústí nad Orlicí ve finanèním výboru
      T: 6.9.2010                                                                 Odpovídá: PhDr. Zemanová Z.

Ing. Jaroslav Matièka                                 Pavel Nadrchal
          starosta           místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláøi tajemníka MìÚ Týništì nad Orlicí.

Cvièíme metodu PILATES pod vedením profesionální trenérky 
PILATES do konce školního roku 2011

Kde: Základní škola v Týništi nad Orlicí (spojovací sál)

Úterý 17,50 - 18,50 - zaèáteèníci
Ètvrtek 17,50 - 18,50 - pokroèilejší

20 lekcí Kè 950,-
10 lekcí Kè 500,-
1 lekce  Kè 100,-
Individuální trénink 1 lekce Kè 250,-
Cvièí se na vlastní podložce, naboso, v pohodlném odìvu
e-mail: mirka-svobodova@seznam.cz
(tel. pro pøípadné dotazy +420606470805,+420495593317
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Upozoròujeme obèany,

že druhá splátka za svoz komunálního odpadu je splatná do 

31. øíjna 2010.

Roèní sazba poplatku zùstává stejná jako v loòském roce a èiní Kè 492,-  za osobu.

Poplatek je možno uhradit:

-    hotovì v pokladnì MìÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:
      pondìlí od 7:30 – 11:30     12:30 – 16:30 hod.
      støeda   od 7:30 –  11:30     12:30 – 16:30 hod.

-   bankovním pøevodem na úèet èíslo: 
   19-1240103329/0800, jako variabilní symbol uvést rodné èíslo plátce. 



Vítáme na svìt

Š�astným rodièùm blahopøejeme.

Zivotní jubilea
75

Hodnì štìstí, zdraví

Èest jejich památce!

Tadeáš Vida
Tereza Nedbálková
Lukáš Trejtnar

 let
Dáša Kovaøíková
Zdenìk Hloupý
Jaroslava Tejnarová
Josef Mrázek
Miloslav Kasal

80 let
Josef Otèenášek

85 let
Miroslav Alexa
Josef Dušek

93 let
Anna Barvíøová

                            

Rozlouèili jsme se
Petr Janáèek (46)
Jaroslav Kocián (89)
Drahoslava Potoèková (80)
Anna Prošvicová (98)
Augustin Pelikán (90)
Jan Blažek (60)

Spoleèenská kronika
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Vzpomínka

Dne 20. 9. 2010 uplynou ètyøi roky od smrti naší milované manželky, maminky a 
babièky paní Ludmily Rùžièkové.
Všichni, kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi.

Stále vzpomínají manžel František Rùžièka a dcery Iva a Vìra s rodinami.

Podìkování

Chtìla bych touto cestou podìkovat MUDr. Øezáèovi za odbornou a rychlou pomoc pøi 
záchranì mého života 16.3.2010.
Též dìkuji MUDr. Verešèákovi a sestøièkám.

Menclíková

Jak je na tom letošní PARNAS?

Již pojedenácté se koná v našem mìsteèku soutìž literátù – amatérù 
„Týniš�ský literární Parnas“. I letos se koná v listopadu a i v letošním 
roce je poøadatelem této akce místní Kulturní centrum. Také tento 
rok zasednou v porotì Mgr. Jitka Pažitná, šéfredaktorka týniš�ského
Zpravodaje, Mgr. Barbora Havlová, pedagožka ze Skutèe, Jan Štefek, vychovatel, 
úspìšný úèastník pøedchozích roèníkù „Parnasu“ a herec místního divadelního souboru 
Jirásek- Temno, Mgr.Jan Kostøiba, farmaceut a hudebník z Hradce Králové (ovšem 
rodák z Opavy) a Mgr. Jitka Bøezková, externí spolupracovnice týniš�ského 
Zpravodaje, hereèka místního divadelního souboru Jirásek – Temno, pedagožka na ZŠ 
SNP v Hradci Králové.

Soutìže se letos úèastní nejménì pøes dvacet autorù z celé ÈR – jména nová i porotì již 
dobøe známá. Jsou tu zastoupena mìsta i mìsteèka z regionu (Hradec Králové, Týništì 
nad Orlicí, Úpice) i místa vzdálenìjší (Plzeò, Praha, Mìlník).

Jak literární klání letos dopadne, mùžete sledovat v pøíštích èíslech týniš�ského 
Zpravodaje.

ezk
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CO-KDY-KDE
 záøí 2010

DIVADLO

17.záøí(pátek) TØI V TOM
                       Na èetná pøání Vás divákù reprízujeme velice úspìšnou komedii v 

podání hercù domácího divadelního souboru Jirásek, kterou napsal na 
libreto komedie Dell´ Art autor Jaroslav Vostrý.

           Režie se ujal Jan Bohatý.
           Divadelní sál kulturního domu.

                       Zaèátek pøedstavení je v 19,30 hodin.
           Cena: 80,-Kè

VÝSTAVY
   

26.záøí(nedìle) PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbeže
                       Zaèátek v 6,00 hodin, ukonèení v 10,00 hodin.
                       Areál chovatelù Bobkárna.
                       Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí.

JINÉ AKCE

1. záøí (støeda) DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ 
budovy Mìstského úøadu v Týništi nad Orlicí
od 8.00 do 17.00 hodin.
Starosta mìsta Týništì nad Orlicí zve veøejnost k návštìvì novì 
zrekonstruované budovy mìstského úøadu. 
V uvedený den bude otevøena a zpøístupnìna obøadní síò, zasedací 
místnost i jednotlivé kanceláøe v budovì.
Všichni jste srdeènì zváni.
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11.záøí(sobota) TANEÈNÍ KURZ PRO ZAÈÁTEÈNÍKY 
 Vzhledem k malému poètu uchazeèù o taneèní kurz je letošní 
roèník zúžen do jednoho kurzu. Tuto sobotu probìhne zahajovací 
lekce.
Zaèátek je v 19,00 hodin.
Sál hotelu Orlice na námìstí v Týništi nad Orlicí.
Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.
POZOR! Do sálu nebude vpuštìn nikdo bez spoleèenského odìvu!

12.záøí(nedìle) Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláøe.

Zaèátek ve 14,00 hodin.
                        Malý sál kulturního domu.
                        Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.

19.záøí(nedìle) TRADIÈNÍ TÝNIŠ�SKÉ POSVÍCENÍ aneb louèení s létem
Tuto nedìli probìhne v mìstském parku již tradièní týniš�ské 
posvícení.
14,00 hod. - zahájení programu

            18,30 hod. - ukonèení programu
Vystoupí:
- DS Symposion Tøebechovice pod Orebem v divadelní høe z 
   prostøedí francouzských mušketýrù 
- Taneèní skupina Rose Girls 
- kapela Nešlapeto se staropražskými písnièkami 
Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí. 
V pøípadì nepøíznivého poèasí se program pøesouvá do 
kulturního domu.

26.záøí(nedìle) Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláøe.

Zaèátek ve 14,00 hodin.
                        Malý sál kulturního domu.
                        Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.
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Z našich škol

Mladý týniš�ský big band a Mezinárodní hudební festival v 
Èeské Kamenici

V termínu posledního èervnového víkendu se v Èeské Kamenici uskuteènil 11. 
mezinárodní hudební festival. Pozvání na tento festival obdržel také Mladý týniš�ský 
big band ZUŠ Týništì nad Orlicí a získal na nìm diplom za zlaté pásmo a 2. místo v 
celkovém hodnocení big bandù. Tohoto festivalu se úèastní kapely z Èech, Slovenska, 
Nìmecka, Polska a Maïarska (letos 13 kapel). Jedná se o festival, kterého se úèastní 
vedle studentských kapel také profesionální big bandy. Právì jeden z tìchto orchestrù, 
polský Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa, složený z absolventù z 
nejúspìšnìjších polských hudebních akademií, v této soutìži zvítìzil. Cenný úspìch 
mladých muzikantù z Týništì, kteøí se umístili jako nejlepší èeský big band, potvrdili 
zpìvák MTB Martin Rùža a bubeník Oldøich Ševcù, kteøí získali ocenìní za pìvecký 
výkon, resp. za hru na bicí nástroje. 
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MTB pøi akci.

Martin Rùža, 
vyhodnocený 
za nejlepší 
pìvecký výkon,
spoleènì se 
èleny poroty 
Felixem 
Slováèkem, 
Václavem 
Hybšem a 
starostou Èeské
Kamenice 
p. ing. Mirosla-
vem Weisem.



Black Buøíòos ve studiu
Ani o prázdninách dixieland ZUŠ Black Buøíòos nezahálí. Po festivaly a koncerty 
nabitém konci školního roku korunovaném 1. místem ve zlatém pásmu v ústøedním kole 
soutìže ZUŠ v kategorii jazzových a taneèních orchestrù v Litvínovì zaèal pøipravovat 
své profilové CD. Pod vedením Pavla Plašila a Karla Koldinského 9. – 11.  èervence v 
královéhradeckém studiu mladí muzikanti poprvé okusili nároènost a úskalí studiové 
práce. Zhostili se jí s velkým elánem a nadšením. Zbývá doladit pár drobností a první CD 
skupiny Black Buøíòos spatøí svìtlo svìta. Pokud vše probìhne dle plánu, køest CD by 
mìl probìhnout na podzim tohoto roku.
Velké podìkování patøí nejen zvukovému mistru panu Vlachému, ale i ZUŠ Týništi n. O. 
za veškerou podporu nejen v dobì nahrávání. V neposlední øadì patøí velký dík Generali 
pojiš�ovnì a. s. za finanèní prostøedky, díky nimž mohlo být CD Black Buøíòos natoèeno.
I další koncertování této kapely je pestré. 28. srpna vystoupí v rámci kulturního programu 
na známém setkání parních strojù Nábøeží paromilù v Hradci Králové, 10. záøí v Jièínì na 
festivale Mìsto pohádky, 24. záøí na Dni otevøených dveøí v Domovì dùchodcù v 
Albrechticích, èást kapely odjíždí ještì týž den spoleènì s Mladým týniš�ským big 
bandem na koncerty do Staré ¼ubovnì na Slovensko.  

OZNÁMENÍ
Zahájení nového školního roku 2010/2011 v Základní umìlecké škole v Týništi 
nad Orlicí
Nový školní rok 2010/2011 bude zahájen ve støedu 1. záøí ve 13.00 hodin, žáci si domluví 
rozvrh hodin u svých tøídních uèitelù.
UPOZORNÌNÍ PRO ZÁJEMCE VÝUKY V ZUŠ:
Noví zájemci o studium se mohou pøihlásit na poslední volná místa do pondìlí 13. záøí.
Další informace lze získat v kanceláøi školy nebo na tel. 494 371 513

Mgr. Pavel  Plašil
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Trocha informací o mateøské škole
na zaèátek školního roku neškodí
Mateøské školy dle zákona zaøazují dìti ke vzdìlávání mezi 3. a 7. rokem vìku. Kapacita v 
mateøských školách v naší obci je natolik velká, že pokryje zájem rodièù všech tøíletých a 
starších dìtí.
Mateøská škola nemá povinnou školní docházku, avšak má za povinnost pøijmout každé 
pøedškolní øádnì pøihlášené dítì. V posledních letech pøicházejí rodièe se žádostmi o 
umístìní dítìte už mezi druhým a tøetím rokem jeho vìku. Takto malé dítì výjimeènì 
zaøadíme, pokud kapacita dovolí a starší dìti se nedostaví k zápisu. Vìkovì odpovídají 
2-3leté dìti zaøazení do jeslí.
Financování ve školství je dané normativy. Pro nás je zatím nevýhodné takto malé dìti 
pøijímat. Èekáme na legislativní normy, které nám umožní zaøazovat “jeselské”dìti do 
mateøských škol. Musíme poèítat s nižším poètem zapsaných dìtí do tøídy a se zvýšenou 
péèí o nì, s vyšším poètem zamìstnancù, tedy i se zvýšeným financováním ze strany státu. 
Zmìny v zákonech se pøipravují.
Porodnost ve mìstì v èíslech, poèet narozených dìtí za 1 rok:
Pøed rokem 1989 to bylo 90 dìtí.
V letech 1994 - 1999 èinil prùmìr 52 dìti.
V letech 2000 - 2005 èinil prùmìr 58 dìtí.
V letech 2006 - 2009 èinil prùmìr 61 dítì.
Z této statistiky lze usuzovat, že žádná dramatická porodnost v našem mìstì nenastala. 
Zmìnily se sociální zákony a souèasnì i potøeby mladých rodin. V letech, kdy byla 
uzákonìná 4letá mateøská dovolená, jsme mìli problémy s naplnìním mateøských škol. V 
roce 1997 se jedna ze školek v Týništi nad Orlicí zcela logicky zrušila. Dìtí se rodilo ménì a 
v zájmu matek bylo plnì využít 4letou mateøskou dovolenou. Stávalo se, že jsme rodiny 
obcházeli a prosili, aby nám tøíleté dítì do školky dali.
Nastalo období, kdy bylo uzákonìno, že dìti maminek na mateøské dovolené mohou 
docházet na 4 hodiny do mateøských škol. A bylo po problému. Dìtí jsme mìli dostatek. 
Požadavky rodin se zmìnily. Matky èerpají mateøskou dovolenou nejèastìji 3 roky. A my 
máme ve mìstì pro všechny tøíleté dìti kapacity.
Otevíráme ráno v 6.15 a zavíráme v 16.15. Otevøeno je 10 hodin! Je to dostateènì dlouhá 
doba na hry, vzdìlávání, stravu a odpoèinek. Myslím, že pro dítì, které pøichází brzo ráno a 
odchází v pozdním odpoledni, je až pøíliš dlouhá. Chápu dojíždìjící rodièe. Ale na obranu 
dìtí se ptám: “Jak Vy prožíváte osmihodinovou pracovní dobu èasto v novém prostøedí a s 
cizími lidmi? Nejste unaveni?” Po malém nevyzrálém dítìti se èasto žádá, aby trávilo 
mimo domov, bez mámy a táty, i více hodin. Chci tím øíci, že takový pobyt dítìte by nemìl 
pøesahovat 8 hodin.
Možnost využít období ke konci 
mateøské dovolené matky k 
docházce dítìte do mateøské školy 
by mìla být chápána jako možnost 
vstupu dítìte do spoleènosti. 
Matka vytváøí zázemí a dodává 
oporu dítìti. To poprvé v životì 
opouští dobøe známé bezpeèí 
domova a odpoutává se od milující 
matky. Dítì se uèí komunikovat s 
cizími lidmi, s vrstevníky, hodnì se 
uèí a poznává svìt. Vìøte, chce to 
odvahu! Dítì pøekonává samo 
sebe. Iva Beòová,

  øeditelka MŠ Mìsto
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Kurzy anglického jazyka

pro zaèáteèníky, velmi mírnì pokroèilé, mírnì pokroèilé, konverzaèní

od øíjna 2010.

Rozsah 60 hodin (30 týdnù) pondìlí, ètvrtek - 17,30 - 19,00
Cena: 2.500,- informace: tel: 777 016 858
                      494 371 113

Dr. Dana Èernohousová
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POZNÁMKA NA OKRAJ – OD  KARLA JANEÈKA

Našemu Týništi se kdysi pøezdívalo  „mìsto mezi lesy“. Historická náhoda i cílená 
aktivita našich pøedkù nám daly do vínku možnost žít v krajinì, která je i nyní víceménì 
ušetøena negativních lidských zásahù. Ovšem moderní doba  nás, Týniš�any, naštìstí 
neodsunula nìkam do hlubokých hvozdù. Jsme plnohodnotnou souèástí vìtších i 
menších celkù. Jsme nedílnou souèástí Královéhradeckého kraje. 

A novì jsme v jisté míøe i souèástí dalšího celku, protože v prùbìhu tohoto léta se 
hejtmané   Královéhradeckého a Pardubického kraje dohodli, že budou spolupracovat 
v oblasti cestovního ruchu. Bylo podepsáno memorandum, které praví, že oba regiony 
budou ve sféøe cestovního ruchu vystupovat jako jeden celek – Východní Èechy. Cesta 
k memorandu nebyla  jednoduchá a trvala nìkolik let. Jako krajský zastupitel tuto 
dohodu velmi vítám, protože umožòuje mnohem lepší a pružnìjší propagaci krás 
velkého regionu. Ukazuje to i schopnost komunikace mezi hejtmany a mezi 
reprezentanty obou vyšších samosprávních celkù. Léto se již nezadržitelnì barví do  
tónù léta babího, a tak mùžeme i bilancovat uplynulou letní sezónu. Sèítají a  bilancují 
zejména provozovatelé koupališ�, majitelé penzionù, hotelù a dalších míst spjatých s 
turistickým ruchem.  Infrastruktura vázaná na turistiku je i dùležitým prvkem z 
hlediska regionální zamìstnanosti. Jsem pøesvìdèen, že  dohoda obou krajù týkající se 
spoleèné propagace znaèky „Východní Èechy“ pøinese brzy dobré ovoce 
pøedstavované zvýšenou turistickou aktivitou, která do všech míst, kterými prochází, 
pøináší i peníze, nové pracovní pøíležitosti, celkové oživení. Souèástí dohody 
Královéhradeckého a Pardubického kraje je též vytvoøení speciální mezikrajské 
skupiny, která bude pøipravovat konkrétní projekty zamìøené právì na rozvoj turistické 
infrastruktury, stanovení optimálních linek sezónní dopravy pøedstavované cyklobusy 
a skibusy. Všechny tyto kroky  jistì prospìjí i rozvoji našeho krásného regionu i 
pomohou našemu Týništi, by� samozøejmì už dávno neplatí, že jsme nìjaké ztracené 
„mìsto mezi lesy“. Ve zdejší pøírodì by urèitì našly uplatnìní napøíklad další projekty 
zamìøené na agroturistiku èi cykloturistiku,. Každý, kdo se do podobného projektu 
nyní pustí, mùže poèítat s tím, že jeho vize  bude dobøe propagována jako pomyslná 
znaèka „Turistika Východní Èechy“ a to spoleèným úsilím Královéhradeckého a 
Pardubického kraje. 

Ing. Karel Janeèek – èlen zastupitelstva Královéhradeckého kraje          
email: janecek@kr-kralovehradecky.cz

Dovolte mi, abych Vás jako krajský zastupitel pozval na návštìvu mého kontaktního 
místa, které najdete na adrese: 17. listopadu 222, Týništì nad Orlicí (naproti KB). 
Navštívit mì zde mùžete  po pøedchozí telefonické domluvì (776 611 005), nebo se 
mùžeme domluvit na setkání i prostøednictvím elektronické pošty. Proè kontaktní 
místo otevírám? Myslím si, že zde mùžeme spoleènì prodiskutovat mnohá zajímavá 
témata související s prací krajské samosprávy ve vztahu k našemu regionu a našemu 
mìstu. Tìším se na setkání… 

V úctì Karel Janeèek
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NABÍDKA
PRAVIDELNÝCH ZÁJMOVÝCH 
KROUŽKÙ V DDM SLUNÍÈKO

na šk. rok 2010/2011
Pondìlí
12.00 – 14.30 ŠIKULKA I.         Eva Jenèíková, Jana Kalousová
Od 4. 10., cena 600,- Kè.
Výtvarnì tvoøivé aktivity pro pøedškoláky, kreslení, lepení, støíhání, ètení, hry, malé 
dáreèky a ozdoby, zamìøeno na rozvoj jemné motoriky a fantazie, odvod z MŠ.

13.00 – 14.30    NOTIÈKA II. Jana Tichá                  
Od 4. 10., cena 400,- Kè.

      
Zpívání, hry s rytmem, základy hudební nauky a hudebnì pohybové hry 
pro 1. – 4. tø., odvod z družiny.

15.00 – 16.00  ANGLIÈTINA I.  Jana Tichá
Od 4. 10., cena 500,- Kè.                
Hravá angliètina s obrázky, písnièkami a pohádkami, pro 2. – 3. tø.

16.00 – 17.00  ANGLIÈTINA II. Jana Tichá
Od 4. 10., cena 500,- Kè.                
Hravá angliètina, pøípadnì douèování, pro 4. – 5. tø.

15.00 – 16.30 HOLÈIÈINY Eva Jenèíková
Od 4. 10., cena 600,- Kè.
Vaøení, výtvarné techniky, drobné dárky a dekorace, 4. - 7. tø.

15.00 – 18.00 STOLNÍ TENIS Mirek Kalous
Od 4. 10., cena 500,- Kè.
Základy hry, pøátelská utkání, pro chlapce i dìvèata od 4. tø.

15.00 – 16.30  KYTARA Kamil Šín
Infoschùzka 4. 10.,  cena 500,- Kè.
Základy hry, zamìøeno na trampskou píseò, od 3. tø.

16.30 – 18.30 CAPOIERA Ondøej Martinec
Infoschùzka 4. 10., cena 500,- Kè.
Od 1. tø. – SŠ, základy brazilského bojového tance.

17. 00 - 19. 00  VOLEJBAL                 Eva Jenèíková, Jana Tichá
Od 6. 9., cena 500,- Kè.
Pro dívky i kluky od 6. tø., na stadionu, od øíjna v tìl. ZŠ.
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Úterý

12.00 – 14.30 DIVADÝLKO I.
Jana Tichá
Od 5. 10., cena 400,-Kè
Základy dramatické výchovy, dramatizace básnièek, 
písnièek a pohádek, loutkové divadélko, nácvik vystoupení, 
pro dìti od 4 let, odvod z MŠ.

13.00 – 14.30 FERDA  
Eva Jenèíková
Od 5. 10., cena 500,- Kè.
Tvoøivý kroužek pro 2. – 4. tøídu. Výtvarné tvoøení, pokusy, 
konstrukèní stavby, rozvoj fantazie a spolupráce. 

15.00 – 17.00 PIDIVOLEJBAL
Eva Jenèíková, Jana Tichá
Od 7. 9. na stadionu, od øíjna v tìlocviènì ZŠ, cena 500,- Kè.
Všeobecná sportovní prùprava se zamìøením na míèové hry 
(pøehazovaná, vybíjená, základy volejbalu). Pro dívky 1. – 3. tø.

15.00 – 17.00 MINIVOLEJBAL
Eva Jenèíková, Jana Tichá
Od 7. 9. na stadionu, od øíjna v tìlocviènì ZŠ, cena 500,- Kè.
Pøehazovaná, vybíjená, základy volejbalu, 
turnaje, hry, soutìže, pro dívky 4.- 5. tø.

18.00 – 19.30  BØIŠNÍ TANCE  
Jana Karlíková
Infoschùzka 5.10. 
Taneèní kroužek bøišních tancù, dìti a dospìláci,
cena 25 Kè/lekce.

17.30 – 19.00 DÌTSKÝ PEDIG
Eva Jenèíková
Od 5. 10., cena 200,- Kè + materiál.
Pravidelné pletení z pøírodního materiálu pro potìšení.

17.30 - 19.30 OTEVØENÉ DÍLNY
Eva Jenèíková
Od 7. 9., 2x mìsíènì si k nám mùžete pøijít vyzkoušet výtvarné techniky podle aktuální 
nabídky. Tyto dílny jsou vhodné pro druhý stupeò, mládež a dospìlé, mladší dìti pouze 
v doprovodu dospìlého. Cena dle materiálu.
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16.00  PROJEKTANTIStøeda Eva Jenèíková
Infoschùzka 8. 9., den a èas schùzek 13.00 – 14.30 DIVADÝLKO II.
dle dohody. Pro aktivní lidièky od 7. tø., Jana Tichá
kteøí se chtìjí podílet na pøípravì akcí 

Od 5. 10., cena 400,-Kè.
pro mladší i starší kamarády, tvoøit 

Základy dramatické výchovy, dìtský èasopis, pomáhat pøi akcích 
dramatizace básnièek, písnièek a DDM.        
pohádek, loutkové divadélko, nácvik 
vystoupení, pro 1.- 4. tø., odvod z 

16.00 – 17.30 EKOLIBØÍK
družiny.

Radek Hladík
Od 6. 10., cena: 600,- Kè.

13.30 – 16.00            HOLUBNÍK  
Akvaristika, teraristika, 

Eva Jenèíková chov chlupáèkù, 
Od 6. 10., otevøený klub pro druhý hry s pøírodou, 1.- 9. tø.
stupeò a SŠ. K dispozici je stolní fotbal, 

16.00 – 18.00      HERNÍ KLUB stolní tenis, spoleèenské hry, taneèní 
podložka, hifi vìž pro vaše CD, Eva Jenèíková
tìlocvièna, po dohodì poèítaèe. Od 6. 10., cena 200,- Kè.
                                                                   Pravidelné hraní moderních 
14.00 – 16.00         KREATIVKA spoleèenských her. Rozvoj logiky, 

spolupráce, taktiky a herních možností. Hana Šimánová 
V pøípadì zájmu možnost prodloužení Od 13. 10., cena 600,- Kè.
hrací doby.Kreativní tvoøení - batika, keramika, 

bytové doplòky, 6. – 9. tø., 1x za 14 dní.   

16.00 – 18.00             KERAMIKA
14.30 – 16.00       DOPRAVÁÈEK Žaneta Brendlová
Naïa Pojezdalová Od 6. 10., cena 600,- Kè.
Od 15. 9., cena 400,- Kè. Kreativní tvoøení – keramika 
Od 3. tø., kolo, jízda na koni, (modelování, pláty, toèení na kruhu) + 
zdravovìda, pøíprava na dáreèky a dekorace, 1. – 5. tø., 1x za 14 
dopravní soutìže. dní.
                                                                   
15.00 – 17.00 CIGI CIGI CAG 17.00             KEYBOARD
Dana Èernohousová Jana Tichá
Od 15. 9., cena 600,- Kè. Infoschùzka 22. 9., cena 600,- Kè.
Taneèní aerobic a gymnastika, Základy hry na elektrické klávesy, 
vystoupení, základy hudební nauky, doprovod písní, 
1. tø. – SŠ v tìlocviènì ZŠ. zpívání s klávesami, 1-3 dìti v hodinì 

(po dohodì),  pro 1.- 9. tø., 
støedoškoláci a dospìláci:)
Den a èas schùzek dle dohody!
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Ètvrtek Pátek 

12.00 – 14.30    NOTIÈKA I. 12.00 – 14.30   ŠIKULKA II.
Jana Tichá Eva Jenèíková, Jana Tichá
Od 7. 10., cena 400,- Kè. Od 8. 10., cena 600,- Kè.
Zpívání, rytmické a hudebnì pohybové Výtvarné tvoøení pro 1. tøídu, 
hry odvod z družiny.
pro dìti od 4 let, odvod z MŠ.
                                                    

15.00 – 17.00    
13.00 - 14.30   HERNÍÈEK  

MINIVOLEJBAL Eva Jenèíková
Eva Jenèíková, Jana TicháOd 7. 10., cena 400,- Kè.                                                                       
Od 3. 9., viz úterý.Pro 1.– 5 .tø., odvod z družiny, 

seznámení s moderními spol. hrami, 
které rozvíjejí logiku, pamì�, strategii, 15.00 – 16.00    PIDIVOLEJBAL
pomáhají se soustøedìním a Eva Jenèíková, Jana Tichá
pozorností. Od 3. 9., viz úterý.

             
13.00 – 15.00    PALETA 17.00    ŠACHY    
Jana Kalousová Vendula Patrná
Od 7. 10., cena 600,-Kè.

Infoschùzka 24. 9., cena 400,- Kè. 
Kresba tužkou, pastelkami, míchání 

Základy královské hry, úèast na barev, kresba tuší, suchý pastel, 
turnajích. Pro pøedškoláky - SŠ     voskovky, perokresba, origami, 

modelování, batika, pro dìti 1.-5. tø., 
16.00    ROSEGIRL´S  III. a IV.   odvod z družiny.
Lenka Volková                                                               

15.00 - 16.00    MINISPORTOVKY   Infoschùzka 10. 9., cena 600,- Kè.
Kateøina Jenèíková, Jana Tichá Pro 5. – 9.tø. + SŠ, taneèní skupina,
Od 7. 10., cena 400,- Kè.  nácvik vystoupeni                                                              
Pro pøedškoláky až 2.tø., odvod z MŠ a                  
družiny, sportovní hraní pro malé 17.00 – 18.30   ATLETIKA      
neposedy ve velké tìlocviènì ZŠ.          

Marcela Oubrechtová
Od 3. 9., cena 400,- Kè. 17.00          ROSEGIRL´S I. a II.
Pro 1. – 6. tø., sportovní prùprava, Lenka Volková         
atletické disciplíny, úèast na závodech. Infoschùzka 9. 9., cena 600,- Kè.
V záøí na stadionu, od øíjna v Pro 1. – 5. tø., taneèní skupina, 
tìlocviènì ZŠ.…nácvik vystoupení.                                                       
                                                                                                                                                                                                                   

16.00 – 17.30  POÈÍTAÈE 19.00– 20.00 STARÁ GARDA 
Ladislav Dlab Dana Èernohousová
Od 7. 10., cena 500 Kè. Od 17. 9., cena 300,- Kè.
Výuka práce na PC a hry na PC po síti V tìlocviènì ZŠ, pro mládež a dospìlé, 
i na internetu, pro 1. – 9. tø. taneèní aerobic, protažení tìla, 

streèink, páteèní pohoda.           
16.00 – 18.00      RYBÁØI
Zdenìk Chaloupka
Od 7. 10., cena 400,- Kè.                  
Pro zaèáteèníky a pokroèilé, možnost 
získání rybáøské povolenky, od  4. – 9.tø.
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DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE, 
Týništì nad Orlicí,  494 377 051,                                    

                                     ddmslunicko@seznam.cz,  

DDM je støediskem pro volný èas dìtí a mládeže, plní 
funkci výchovnì vzdìlávací a rekreaèní, zajiš�uje 

zájmové vzdìlávání nejen pro dìti školou povinné, ale 
i mládež a dospìlé.

Vyberte si z naší nabídky pravidelných zájmových kroužkù, kurzù a 
pøíležitostných akcí, které poøádáme každý mìsíc.

Pøihlášky do kroužkù si mùžete vyzvednout nebo stáhnout na našich 
stránkách a odevzdat bìhem mìsíce záøí v DDM.

Zápisné uhraïte na první schùzce zájmového kroužku. 
Zápisné je na celý rok a je nevratné!!

Zahájení èinnosti kroužkù nebo infoschùzky najdete rozepsány 
pøímo u jednotlivých kroužkù. 

V pøípadì infoschùzek je možný pøesun kroužku na jiný den 
podle možnosti vedoucího.

Pozor! Nìkteré kroužky zaèínají již zaèátkem záøí. 
V nìkterých je omezený poèet míst.
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Naše akce
Každý mìsíc pøipravujeme akce s nejrùznìjším zamìøením.  Pokud se chcete 

zúèastnit, staèí sledovat nabídku  (plakáty ve mìstì, rozhlas, Zpravodaj, 
nástìnky…)

Na nìkteré akce je nutné pøihlásit se pøedem!

ZÁØÍ
Ètvrtek 2.9. PIRÁTSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
od 17 hod. Vítáme vás po prázdnináchJ! Pirátské hrátky a soutìže, 
 malá diskotéka, obèerstvení, pirátská tombola, sluníèkové
 infocentrum, táboráèek, zahradní atrakce. 
                   Kostýmy dìtí i dospìlákù vítány a ocenìny!

10. – 12. 9. Úèast vítìzných dvojic na celostátním finále Indiánské stezky.

Úterý 14. 9. TURNAJ V PØEHAZOVANÉ DVOJIC
15 – 17 hod.     Na stadionu SK probìhne akce pro dìvèata 1. – 5. tøíd.

Staèí si s sebou vzít kamarádku, pití a sportovní obleèení.
Startovné ZDARMA. Diplom a odmìny pro všechny.
V pøípadì trvalého deštì v tìlocviènì ZŠ.

Úterý 7. 9. DÍLNA - RUÈNÍ PAPÍR 
od 17.30 hod.  Recyklace a zpracování odpadového papíru, tvoøení aršíkù s fantazií, 

pøání, jmenovky aj., ukázka dalšího použití. Prosíme o pøihlášení 
pøedem (staèí email), kapacita dílny je 6 lidièek, pøihlášení mají 
pøednost J. Cena 20,- Kè.

Úterý 14. 9. DRÁTOVÁNÍ – MOTÝL - pro mírnì pokroèilé
od 18.45 hod. Dílna urèená mírnì pokroèilým, pod taktovkou paní drátenice 

Martiny Horákové. Zaèáteèníci budou mít možnost od øíjna J.

úterý 21. 9. ÚTERNÍ PEDIG
od 17.30 hod. Pletení košíèkù s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo

cokoliv jinéhoJ. Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email), 
kapacita dílny je 10 lidièek, pøihlášení mají pøednost J. Cena 
podle spotøebovaného materiálu + 30,- Kè.

Støeda 22. 9. STØEDEÈNÍ PEDIG
od 17.30 hod. Viz info  u pøedchozí dílny

Úterý 21. 9. DOPRAVNÍ CYKLISTICKÉ HRÁTKY 
pro všechny dìti z Týništì, od 15.00 pøíprava na støedeèní závod. S 
sebou helmu a pití.

Støeda 22. 9. DOPRAVNÍ CYKLISTICKÉ ZÁVODY 
od 13.00 hod. mùžete zmìøit síly s dìtmi z okolních škol. S sebou 
helmu, pití a svaèinu.

Pátek 24. 9. NOÈNÍ HERNÍ MARATON
19 – 7 hod. Pro hravé støedoškoláky a druhostupòáky. 

Noc plná moderních spoleèenských her, turnajù a bitev v mezích 
pravidel J. Pouze pro pøedem pøihlášené, pøihlášky k vyzvednutí v 
DDM.
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PRO MLÁDEŽ A DOSPÌLÉ
JSME PØIPRAVILI

POÈÍTAÈOVÝ KURZ  i pro seniory
Infoschùzka ve ètvrtek 16. 9. v 17 hod., kurz je zamìøen na základní 
práci s PC, Word, Excel, vyhledávání na internetu. 
Termíny dle dohody s lektorem - 608362136

OTEVØENÉ DÍLNY – pøijïte si vyzkoušet nejrùznìjší výtvarné techniky, které se 
vám líbí nebo je chcete zkusit pod vedením lektorù – PEDIG, 
SMALTOVÁNÍ, KERAMIKA, RUÈNÍ PAPÍR, PLETENÍ Z 
PAPÍRU, DECOUPAGE, DRÁTOVÁNÍ aj. Nemusíte kupovat 
drahý materiál, u nás zaplatíte jen to, co spotøebujete, a navíc si 
doma neudìláte nepoøádek J. 
Sledujte plakátky s mìsíèní nabídkou. 
Na všechny dílny je nutné se pøedem pøihlásit v DDM (staèí 
email). 
  

HOROLEZECKÁ STÌNA
vám bude k dispozici po absolvování horolezecké pøípravy s našimi 
horolezci. Doporuèujeme pro dìti s rodièi, pro aktivní mládež i 
dospìlé. Horolezecké aktivity jsou u nás vždy v pondìlí a ve støedu 
od 18.30 do 20.00 hod. Do 14 let je vstup povolen pouze s 
dohledem proškolené dospìlé osoby. Doporuèujeme se pøedem 
pøihlásit vzhledem k omezené kapacitì místnosti. Zahajujeme 4. 10. 
Vstupné 20,- Kè.

HERNÍ KLUB POHODA
Moderní spoleèenské hry, které jsou v poslední dobì velmi žádané v 
celé Evropì, jsou tu nejen pro dìti, ale pøedevším pro mládež a hravé 
dospìlé. 
Hrám jsme vyhradili celé støedeèní odpoledne:
14 – 16 hod. pro ZŠ, 16 – 18 hod. pro veøejnost, vstupné 10,- Kè.
Výhody pro èleny klubu: 
! pùjèování her domù, 
! možnost nákupu her s 30%  slevou.

VALETUDO - Bližší informace Pavel Morávek, tel: 777 284 591

Jana Kalousová,
øeditelka DDM
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BURZA
DÌTSKÉHO, SPORTOVNÍHO OBLEÈENÍ A 

SPORTOVNÍCH POTØEB + BLEŠÍ TRH V

DDM SLUNÍÈKO 29. záøí – 1. øíjna
Nabídnìte nebo pøijïte koupit zimní bundy, kombinézy, oteplovaèky, lyže, brusle, 
dìtské obleèení a další. Z dùvodu kapacity prostorù jsme letos nuceni omezit pøíjem 

„normálního“ obleèení na max. 10 ks na osobu. Zimní obleèení a ostatní vìci jsou bez 
omezení. 

Objevili jste doma vìci (hraèky, knížky, hry, domácí potøeby, bytové doplòky), o které 
už nemáte zájem, ale jsou v dobrém stavu, kompletní a vám je líto je vyhodit? 

Nabídnìte je za symbolickou cenu v našem Bleším trhu, možná nìkomu udìlají radost.
Poplatek za zprostøedkování je 10% z prodaného zboží + paušál 10,- Kè za vìci nad 

300,- Kè. 
Jsme pøátelé recyklace vìcí, pøijde nám zbyteèné nakupovat vždy všechno nové, 

když je možnost získat funkèní vìci z druhé ruky. Podpoøte nás!!!

PØÍJEM VÌCÍ DO PRODEJE
støeda 29. 9. 8 – 12 hod. a 14 - 20 hod.

PRODEJ
ètvrtek 30. 9. 10 – 13 hod a 15 – 19 hod.
pátek 1. 10. 8 – 12 hod. a 15 – 17 hod.

VÝDEJ neprodaných vìcí v pátek 1.10. 18.30 – 20 hod.
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Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týništì nad Orlicí
IÈ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na mìsíc ZÁØÍ:
        Dopoledne    Odpoledne      Veèer
Po  9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:00–17:00 h PASTELKY
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Út  9:30-11:30 h 
      HERNA pro nejmenší
      (0 – 18 mìsícù)
St   9:30-10:30 h ROLNIÈKA 
      9:30-11:30 h HERNA
Èt   Mimoøádné akce: 18:00-19:00 h      20:00–22:00 h
       Knihovna: 16.9. Cvièení pro tìhotné VEÈERNÍ DÍLNY:

     9.9. a  23.9.
Pá   9:30–11:30 h HERNA
       s programem „Tvoøílci“



Mimoøádné akce v ZÁØÍ:
1.9. a 3.9. (St,Pá): Herna pro dìti a BRIGÁDA pro rodièe, od 9:30 h
6.9 - 10.9. (Po – Pá) TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ v MC Ratolest, 
                                  zápisy do kroužkù, ukázky práce s dìtmi v kroužcích, volná herna 
 9.9. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, 
               téma: ubrousková technika – skládaèka pro dìti
16.9. (Èt) Pohádkové ètení a tvoøení v KNIHOVNÌ, od 9:30 h
23.9. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, téma: podzimní dekorace

Plánujeme:
! Zahradní dopravní slavnost
! Den otcù a dìtí
! Víkendový pobyt rodin

MATEØSKÉ CENTRUM RATOLEST
- obèanské sdružení, které bylo založeno v roce 2002. 
Cílem sdružení je dávat dìtem pøedškolního vìku, možnost:
   - objevovat svìt v novém prostøedí,
   - setkávat se s vrstevníky, poznávat se, uèit se hrát s novými kamarády
   - zapojovat se do kolektivu a v rùzných kroužcích (výtvarných, hudebních, 

sportovních, nauèných, …) rozvíjet svoje schopnosti.
Také maminkám (rodièùm) MC umožòuje:
   - vytvoøit si nová pøátelství, vymìòovat si s ostatními své zkušenosti,
   - navzájem se inspirovat o možnostech využití volného èasu, 
   - ve veèerních dílnách vyzkoušet své dovednosti pøi rùzných technikách tvoøení.

MC Ratolest má svùj týdenní program, nabízí také mimoøádné akce (patøí mezi nì: 
besedy s hosty (logopedie, homeopatie, rehabilitace, výchova dìtí, znaková øeè pro 
batolata), zahradní slavnosti, spoleèné výlety a akce (Bambiriáda, Den dìtí, Jièín - 
mìsto pohádek,…), pohádkové ètení a tvoøení v Mìstské knihovnì, maòáskové divadlo, 
velikonoèní a vánoèní akce pro dìti a rodièe (vystoupení dìtí a prezentace výrobkù MC 
…).

MC RATOLEST VÁS ZVE NA TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ, který probìhne 
od 6. do 10. záøí 2010!
Mùžete si prohlédnout prostory MC, pohrát si „doma“ i na zahradì, zaskákat si 
na trampolínì a zapsat se do kroužkù, které pro vás chystáme!

Kroužky pro dìti (2-6 let):
Cvièení pro dìti (Hejblíci), zpívání a tancování (Rolnièka), 

tvoøení a malování (Pastelky a Barvièky), angliètinka, flétnièka
+ herna pro nejmenší (od18 mìsícù)

Nabídka pro rodièe: 
Nìmecká konverzace, anglická konverzace, veèerní dílny, keramika, cvièení pro 

tìhotné.

Prosím, sledujete vývìsky, na kterých bude aktuální program v ZÁØÍ.
Èinnost MC Ratolest podporuje mìsto Týništì nad Orlicí. Dìkujeme!

Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824548
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Duchovní hledání
Svátek v Neratovì

V nedìli 15.srpna 2010 oslavila køes�anská katolická veøejnost Královéhradeckého 
kraje jeden ze svých nejvìtších svátkù – Nanebevzetí Panny Marie. Stalo se tak v 
impozantním chrámu Nanebevzaté Panny Marie v Neratovì v Orlických horách.
Týniš�ští obèané, kteøí si již našli a nebo opìt nacházejí cestu na místní faru a do kostela 
a s ní i cestu k víøe, se mohli zúèastnit zájezdu do Neratova a být pøítomni velkolepé 
církevní mši v již zmínìném chrámu, kterou sloužil pražský arcibiskup Msgr.Dominik 
Duka. Jeho promluva ke všem pøítomným byla moudrá, pøívìtivá, nesmírnì laskavá a 
povznášející. Nezapomnìl v ní podìkovat hlavnì místnímu p.faráøi za jeho nezmìrné 
úsilí, které vedlo k obnovì chrámu znièenému vojáky Rudé armády na konci 2.svìtové 
války. S díky se obrátil ke všem, kdo se podílel a podílí na dlouholeté a nároèné opravì a 
dostavbì chrámu. Našel si i èas na krátkou besedu s pøítomnými a na procházku obcí 
Neratov, kde rozdával úsmìvy a stisky rukou.
Odpoledne se konal v chrámu Nanebevzaté Panny Marie koncert Hradecké filharmonie 
za øízení dirigenta Andrease Sebastiana Weisera s vystoupením klavírní sólistky 
virtuózky Heleny Suchárové. Pøítomní posluchaèi vyslechli nejprve Meditace na 
staroèeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka a poté Andante spineto a Polonézu Es 
dur Fryderyka Chopina. Vyvrcholením celého koncertu bylo nádherné provedení 
Symfonie è.9 – Z nového svìta od Antonína Dvoøáka.
Byl to velkolepý koncert umocòující neopakovatelným zpùsobem sváteèní atmosféru 
krásného dne, který prožili ve víøe, zamyšlení i radosti všichni pøítomní.

Paž.

Køes�anská víra – 2.èást
Základním pilíøem køes�anské víry je osoba Ježíše Krista. Vystupoval jako Boží Syn a 
prohlašoval o sobì, že je vyplnìním starozákonních slibù. Jeho odkaz úplnì zmìnil 
svìt, i když na veøejnost pùsobil jen tøi roky a už ve vìku 33 let zemøel.
Jeho posláním byla výzva, aby se lidé obrátili k Bohu, vìøili mu a zmìnili svùj život. 
Zároveò mnoho lidí uzdravil a jiné nekompromisnì burcoval kvùli jejich nesociálnímu 
chování nebo bezbožným postojùm. Velmi nápadný byl jeho zvyk mluvit právì s lidmi, 
kteøí byli považováni za odpadlíky nebo vyvrhele, spoleènì s nimi jedl a slavil.
Do této skupiny lidí patøili i ti, kteøí se morálnì diskvalifikovali nebo kolaborovali s 
nenávidìnou okupantskou mocí Øímanù. Stejnì tak se Ježíš stýkal se zbožnými a velmi 
pøísnými Židy. Bìhem chvíle i u spoleèného jídla zároveò jasnì vyzýval:Bùh chce 
získat i lidi, kteøí to s Bohem nebo sami se sebou už dávno vzdali.
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Kvùli náboženským názorovým rozdílnostem, politické vypoèítavosti a osobním 
výhradám se vùdèí osobnosti v Izraeli rozhodly, že Ježíše Krista odstraní tím 
nejkrutìjším typem trestu – ukøižováním.
Pro Ježíšovy stoupence a následovníky byla katastrofou nejen jeho neèekaná smrt, ale 
také zpùsob, jakým zemøel:pøibít nìkoho na køíž byla nejen poprava, ale také kruté 
muèení, které odsouzenci pùsobilo nesmírné nìkolikahodinové, èasto i nìkolikadenní 
pøedsmrtné bolesti. Ježíše však muèili a zostudili ještì pøed ukøižováním.Jeho uèedníci  
Ježíše dále hlásali. Ježíšovo hnutí pokraèovalo.
Základy køes�anství spoèívají v uèení a zpùsobu života, které je tøeba hledat pøedevším v 
Novém zákonì, který souèasnì s židovským Starým zákonem tvoøí Bibli, svatou knihu 
køes�anù.
Nový zákon popisuje víru v Boha spíše jako vztah než systém.
Bùh je v køes�anské pøedstavì mimo dosah èlovìka. Je Stvoøitelem všech lidí, a lidé se 
pøesto rozhodli jít proti nìmu.
Ježíš Kristus žil bez høíchu a dobrovolnì na sebe vzal smrt na køíži. To v Ježíši vzal Bùh 
na sebe trest, který si èlovìk zasloužil! Setkání s Bohem a pøedstava o Bohu se v 
køes�anské víøe právì spojuje v Ježíši Kristu na køíži. Køíž se pak stal symbolem, který se 
používá ve všech køes�anských církvích.

Pøevzato z èlánku Ulricha Neuhausena, uveøejnìného v èasopise ETHOS 3/2008
Paž.

Èeskobratrská církev evangelická
                                Co po kazdém z nás Pán Bùh chce?

V hodinì náboženství se nám kdysi pan faráø snažil názornì 
vysvìtlit, co po každém z nás Pán Bùh vlastnì chce: „Jednomu 
dal sklenièku, druhému sud, dalšímu náprstek, jinému

 obrovskou cisternu atd. A všichni dostali za úkol naplnit svìøenou nádobu až po okraj. 
Takže všichni dostali úkol stejný, a pøece každý jiný. Hodnocení bude jednoduché: 
naplnil-nenaplnil.“
Èlovìk se rodí s urèitými povahovými rysy, s dìdiènými sklony, také je ovlivnìn 
prostøedím. Ale to vše je pouhý materiál, který èeká na zpracování. Než Michelangelo 
promìnil kámen v Pietu nebo v sochu Mojžíše, urèitì se poøádné zapotil. Taky ale mohl 
øíci: „To je jen šutr, s tím se nedá nic dìlat.“
Nìkdy se èlovìk upøímnì snaží, ale pøesto se mu nedaøí. V takovém pøípadì nám pan 
faráø radil: „Snaž se vykroèit kupøedu každý den vertikálnì, ze dna nahoru. Modli se a 
doufej, nerozèiluj se. Úzkost nièemu neslouží. Bùh je milosrdný a tvou modlitbu uslyší.“

Pane náš,
dìkujeme za dar života,
za radost, za slunce, za každý nový den,
do kterého se smíme probouzet.
Dìkujeme za každý nádech, za vše, co dostáváme.
Dìkujeme za setkání, za úsmìvy, za milá slova,
za podané ruce, naslouchající uši, za otevøená srdce.
Pane, dìkujeme ti za všechny tyto zázraky, kterými nás obdarováváš
a kterými se mùžeme obdarovávat navzájem.
Dávej nám sílu a odvahu
být takovým zázrakem pro nìkoho dalšího.

Z knihy: O nadìji  s Marií Svatošovou pøipravil Jaroslav Matuška.
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Srdeènì zveme na bohoslužby v záøí (modlitebna ÈCE, V. Opatrného 58): 
12.9. od 10:30 h - bohoslužby s nedìlní školou
26.9. od 10:30 h - bohoslužby s nedìlní školou
15.9. (støeda) od 16:30 h - biblická hodina pro dìti (informace pro zájemce na tel.: 

              737740019)
                       od 17:00 h - biblická hodina pro dospìlé

Povídání o Izraeli mìlo velký úspìch, a proto jsme pana cestovatele pozvali znovu. Pøijede s 
úplnì novým programem nazvaným Šanghaj není jen Expo 2010", tj. živì komentovaná 

"
projekce cestopisného videa o východní Èínì a uskuteèní se ve ètvrtek dne 9. záøí 2010 od 
17 hodin ve výstavním sále.
Pan Petr Rybáø se narodil v roce 1944 v Hradci  Králové, kde také trvale žije. Vystudoval  
Pøírodovìdeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze, katedru systematické zoologie. 
Pùvodním povoláním je biolog a chemik, pùsobil dvì desetiletí jako zoolog a ekolog 
ochrany pøírody, pozdìji v muzejnictví a v oblasti vzdìlávání. Spolupracoval s Mezinárodní 
unií ochrany pøírody (IUCN). Je èestným èlenem prestižního klubu cestovatelù GLOBE (po 
boku M. Zikmunda, J. Hanzelky, T. Heyerdala a dalších osobností).
Do podvìdomí široké veøejnosti se však dostal pøedevším jako publicista – autor témìø 
tisícovky veøejných pøednášek, rozhlasových èi televizních poøadù, fotografických výstav u 
nás i v zahranièí a zejména jako spisovatel. 
Je autorem øady odborných a vìdeckých prací, desítek èasopiseckých reportáží a nìkolika 
cestopisù. Ty najdete také u nás v knihovnì a jsou to knihy: Èelenka matka Zemì, což je 
cestopis, který nás zavede do Kašmírské Himaláje. Výprava zaèala 1.záøí 1976. 
Své poznatky z cest po tehdejším Sovìtském svazu shrnul v knize: Zemì živých legend,
která vyšla v roce 1983.  
Stezky k pustinám - kniha pøibližuje ètyøi odlišné zemìpisné oblasti: Skotskou vysoèinu na 
severu Britských ostrovù, východní Kavkaz, severní høebeny Tchien-šanu a konèí oblastí 
Laponska. Jde o oblasti oplývající krásami a bohatstvím rostlinné a živoèišné øíše. 
Cestovatel pøírodovìdec mùže v bohaté míøe objevovat tváønost krajiny a zkoumat vztahy 
mezi prostøedím a živými organismy a pøitom všem zažít velké dobrodružství. 
V roce 1995 vychází knížka Kanadou za romantikou, živì podaný cestopis o drsné krajinì, 
která klade na návštìvníky vysoké nároky.  
Byl spoluautorem a editorem encyklopedie Pøírodou od Krkonoš po Vysoèinu. Vydalo 
nakladatelství Kruh v roce 1989.
Poslední vydanou knihou je odborná publikace s množstvím obrázkù a grafù, na které se 
podílel s dalšími odborníky. Vydal Krajský úøad v Hradci Králové pod názvem Pøírodou z 
Polabí k hranièním horám. Vybrané kapitoly o pøírodì, krajinì a životním prostøedí 
Královehradeckého kraje. Po této knize sáhnou  pøedevším studenti, ale jistì si ji rádi 
vypùjèí také ètenáøi, které zajímá pøíroda v našem okolí.
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Zprávy z knihovny

Pozvánka  do mìstské knihovny na komentovanou 
projekci videa ve ètvrtek 9. záøí 2010

„ Šanghaj není jen Expo 2010“

V lednu roku 2010 byl v mìstské knihovnì v Týništi n.Orl.s poutavou videopøednáškou pan 
RNDr. Petr Rybáø z Hradce Králové. 

eømanová

Jana



Mìstská knihovna v Týništi nad Orlicí 

Srdeènì zveme všechny pøíznivce malíøského díla na výstavu obrazù Jaroslava Dostála 
uspoøádanou jako vzpomínku pøi pøíležitosti 50 let od  jeho úmrtí.

JAROSLAV   DOSTÁL

Vernisáž výstavy probìhne ve ètvrtek dne 30. záøí 2010 v 17 hodin ve výstavním sále za 
úèasti dcery malíøe paní Jitky Rozkopalové.

Výstava bude pøístupná v pùjèovních dnech knihovny do 22.10.2010.

Srdeènì vás zveme také na výstavu obrazù paní Jany HEØMANOVÉ
 s názvem PØEKLENOVACÍ ÚHEL.

Jana Heømanová
Narozena  20.øíjna 1970 v Liberci.
Do svých dvaceti let žila v Liberci, kde také 
vystudovala støední prùmyslovou školu textilní obor 
odìvnictví. Po škole navštìvovala dva roky Vysokou 
školu textilní v Liberci, po dvou letech studium opustila 
a vdala se, stala se matkou tøí dìtí. Bìhem mateøské 
dovolené navštìvovala ateliéry Vyšší odborné školy 
restaurování a konzervaèních technik , kde získala  a 
upevnila své základy kresby a malby s pomocí 
akademického malíøe Jiøího Látala.
Sama zaèala vystavovat v 27 letech, a protože v té dobì žila v Potštejnì a posléze v 
Rychnovì nad Knìžnou, nejèastìji vystavovala právì v oblasti východních Èech.
Dnes má za sebou již více než 20 výstav, a to kromì Rychnova nad Knìžnou napø. v Opoènì, 
Dobrušce, Pardubicích, Vlašimi, Táboøe, Znojmì, Liberci, Praze …
Zároveò s vlastní volnou tvorbou se zaèala vìnovat i pedagogickému pùsobení ve výtvarné 
oblasti a stala se lektorkou Oblastní galerie v Liberci, dále také rùzných DDM, napø. mimo 
jiné i DDM Déèko v Rychnovì nad Knìžnou.
Po mateøské dovolené zaèala pracovat jako pedagog volného èasu ve výtvarné dílnì v 
Uprchlickém táboøe v Kostelci nad Orlicí, kde pùsobila tøi roky. Bìhem této práce 
vystudovala obor Arteterapie na Masarykovì universitì a zaèala také pùsobit jako 
arteterapeut, a to pøedevším ve výtvarné terapii.
V roce 2009 se pøestìhovala do Prahy, kde nejprve pracovala jako arteterapeut v Domovì
pro seniory a nyní pracuje jako terapeut v Psychiatrické léèebnì v Bohnicích. 
Obèas publikuje èlánky o arteterapii pro èasopis Sociální služby a arteterapii poskytuje 
rovnìž soukromì nad rámec své práce v Bohnicích klientùm s rùznými handicapy.
Ve své práci se zamìøuje pøedevším na techniku olejomalby, které zùstává vìrná, ale obèas 
také s povdìkem zabrousí do tvorby grafické nebo sochaøské. Její díla jsou èastokráte spíše 
realistická až s nádechem impresionismu èi symbolismu, ale v poslední dobì bývají dost 
èasto i abstraktní, což souvisí s tím, že sama svým klientùm v arteterapii nabízí práci s 
prožitkem, který sama ve svých dílech aplikuje.

Slavnostní zahájení výstavy za úèasti autorky se koná ve støedu 1. záøí 2010
      ve výstavním sále Mìstské knihovny v Týništi nad Orlicí od 17 hodin 

              Otevøeno: Po, St a Èt    9-12   13- 17 hod.
            Výstavu mùžete navštívit do 23. záøí 2010
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Záøí pøijízdí na strakaté kobyle
Stromy se zaèínají obarvovat doèervena jablíèky, dožluta hruškami, domodra švestkami, 
na polích se obracejí za sluníèkem poslední políèka sluneènic a zelené a fialové hrozno 
vysává poslední teplíèko na cukr a vùni. Zatímco vyoráváme hnìdožluté a èervené 
brambory, zeleòouèké bulvièky zelí a kapusty si ještì užívají klidu. V lese hledáme hnìdé 
hlavièky hub a na loukách dokvítají poslední pestré kytièky. I zahrádky se chlubí 
barevným závojem kytek.
Záøí je však také koncem sluneèných prázdnin a pøíjemného nicnedìlání. Otvírá se 
prvním školním dnem a s ním i s prvními denními starostmi. Konec dovolených s sebou 
odnáší klid, pohodu  a my si opìt zaèínáme  zvykat na rychlý bìh života.  Ale to letní 
zastavení stojí za to!
Budeme vzpomínat na to pøíjemné a to horší se pomalu bude vytrácet z pamìti.
A jako se ohlížíme za prožitým létem v dobrém i zlém, tak se i naše knihovna ohlédla za 
uplynulým školním rokem 2009/2010 vzhledem k tomu, že i náš provoz je pøizpùsoben 
školním prázdninám a dovoleným.
Od záøí 2009 do èervna 2010 mìstská knihovna uskuteènila:
Pro veøejnost:
16 besed  (napø. Oceánie, Literární maraton, Listování, Izrael,  H.Voøíšek, A. Vašátko…) 
                úèast 360 posluchaèù 
8 výstav   (napø. nakladatelství Thovt, Ecce libris, M. Øezníková, Potulná pohádková 
zemì...)
                úèast  1012 návštìvníkù
10 programù a besed pro maminky s dìtmi z mateø. centra Ratolest  - úèast 111 
návštìvníkù
4   podveèerní ètení pro dìtskou veøejnost - úèast 25 dìtí
Pro školy:
35 programù pro Mateøskou školu mìsto a Dub a Mateøskou školu Albrechtice n.Orl.
     - úèast  598 dìtí
16 programù a besed pro Základní školu Týništì n.Orl. - úèast 1032 dìtí
10 programù pro Školní družinu ZŠ Týništì n.Orl. - úèast  336 dìtí
10 programù a besed pro Základní školu a Školní družinu Albrechtice n.Orl.- úèast 164 
dìtí 
1 program pro Základní školu Žïár n.Orl. - úèast 18 dìtí 

Dìtské oddìlení mìstské knihovny spolupracuje s obìma týniš�skými mateøskými 
školami již delší dobu, a to na základì jejich požadavkù, týkajících se výukového 
programu. Besedy s knihami jsou zpestøeny ruèními pracemi a soutìžemi, za které jsou 
dìti odmìòovány. 
Rovnìž žáci základní školy, a to pøedevším I.stupnì, k nám dochází na besedy se 
spisovateli a ilustrátory, ale také na programy zamìøené na práci s knihou. Je to 
spolupráce již nìkolikaletá a dìti i my knihovnice jsme si ji oblíbily. 
Pravidelné mìsíèní knihovní návštìvy ve školní družinì jsou doplnìny již 10letou 
výtvarnou soutìží Kalendáø, kde si dìti vytvoøí svùj spoleèný ilustrovaný kalendáø podle 
pøeètených knih.
Vzhledem k tomu, že jsme nechtìli ošidit ani dìti z albrechtické základní školy, zveme i je 
na naše akce. Spolupráce se nám i škole osvìdèila, a tak jsme zaèali docházet také do 
místní knihovny v Albrechticích. Zveme školní tøídy do této knihovny a program urèený 
pro týniš�ské malé ètenáøe je realizován i s albrechtickými dìtmi. To samé se týká i školní 
družiny a mateøské školy.
Se založením mateøského centra Ratolest vznikly i pravidelné mìsíèní návštìvy 
maminek s malými dìtmi. Hraní s knížkou a pohádkovými loutkami jsou pro nás všechny 
velkým pøínosem a základem pro návyk ètení a poslech, soustøedìní a také pobyt v  
kolektivu. 26



Novì jsme zavedli pravidelné mìsíèní podveèerní ètení, kam mohou pøijít malí i velcí 
ètenáøi poslouchat knížky a hrát si s textem.
Mezi nejvìtší akce urèené dìtem patøí Pasování na ètenáøe (konané již od roku 2005). Co 
to je? To jsou do knihovny pozvané tøídy prvòáèkù základní školy, je pro nì zajištìn 
program – tøeba loutkové divadlo, a pak jsou králem pohádkové øíše všichni postupnì 
pasováni na rytíøe krásného slova. Dostanou dárek a první prùkazku do knihovny, na 
kterou si mohou do konce školního roku a pøes prázdniny pùjèovat knížky zdarma. Vše 
se koná jako malá pozornost k pøedávání úplnì prvního školního vysvìdèení. Pasování 
na ètenáøe se ve školním roce 2009/2010 zúèastnily 1.tøídy paní uèitelky Vávrové a 
Ptáèkové a 1.tøída albrechtické základní školy s paní uèitelkou Otavovou.

A mezi netradièní a také 
nejveselejší akce øadíme Noc s 
Andersenem, kterou poøádáme 
pravidelnì od roku 2002 a která 
je celostátnì, dnes již i 
mezinárodnì, vyhlašovaná 
Národní knihovnou v Praze. 
Noc s Andersenem v roce 2010 
okusily dìti z 1.A tøídy s paní 
uèitelkou Ptáèkovou.  
Chcete-li vìdìt více, musíte za 
námi pøijít do knihovnyJ
Tìšíme se na nový „školní rok“, 
nové školáèky, nové ètenáøe, 
nová pøekvapení, nové radosti a 
s nimi i nové starosti.  Tato 
práce stojí za to. 

Josefína Hanzlová

Foto: 
1. Pasování na ètenáøe 

28. ledna 2010

2. Noc s Andersenem 
27. 3. 2010

3. Beseda se spisovatelkou 
Petrou Braunovou 

10. 3. 20140
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Zaujalo mne, mohlo by i vás…

Lidé, a tedy i Èíòané, sledují odpradávna kromì vzdálených hvìzd i pøírodu a v chování i 
vzhledu zvíøat nalézají odrazy lidských charakterù. Troufli si sestavit i ptaèí horoskop. 
Tvoøí jej 12 ptákù, kteøí odpovídají dnes už klasickým znamením jednotlivých mìsícù 
roku. Dnes vám pøiblížím  znamením LVA, PANNY a VAH.

Znamení LVA (21.7.-20.8.) odpovídá PÁV.
Páv zbožòuje sám sebe i své úspìchy a èasto se obklopuje lidmi, kteøí mu pochlebují. 
Jeho vztahy s okolím bývají nìkdy znaènì povrchní. Nesnáší odpor a nedokáže se 
podøizovat ani tolerovat nedostatky druhých. Pro své zviditelnìní je schopen udìlat 
cokoli a je velmi š�astný, když ho okolí chválí. Nezøídka jde za sebeuplatnìním i 
kariérou na úkor osobního života. Soužití s Pávem je komplikované a vydrží ho jen 
zdatné a odolné osoby. Paví krása a pýcha s sebou nesou i velkou autoritativnost a 
cílevìdomost. Pávi touží po svìtském uplatnìní, aby co nejvíce lidí mohlo obdivovat 
jejich krásné peøí.

Znamení PANNY (21.8.-20.9.) odpovídá RACEK.
Racek je dobrý pøítel a oblíbený èlovìk, na kterého se mùžete spolehnout. Potrpí si na 
materiální jistoty a zázemí, ale zároveò potøebuje trochu dobrodružství. Jinak by se mu 
život zdál nudný. Rád se obklopuje zajímavými lidmi, od nichž èerpá informace a 
vìdomosti. Je velmi spoleèenský a miluje zábavu. Nejš�astnìjší bývá ve velkém hejnu. 
RACEK netouží vyènívat z davu, má radìji kolektivní práci a jisté finanèní ohodnocení. 
Rád loví pouze ve známých vodách a nepouští se do neprobádaných míst. Není to v 
žádném pøípadì dobrodruh. RACEK  je spolehlivý jako partner i spolupracovník. 
Nestává se mu, že by zapomnìl splnit slib a slíbené neudìlal vèas.

Znamení VAH (21.9.-20.10) odpovídá VOLAVKA.
VOLAVKA touží po kráse, je svobodomyslná a umìlecky založená. Èasto pracuje v 
tvùrèím oboru a má rozvinutý smysl pro krásu. Potrpí si na svùj zevnìjšek a ráda se zdobí 
krásnými šperky. Volavka je také vyhlášeným svìtobìžníkem. Sleduje módní trendy a 
obleèení, ráda se pøedvádí a své okolí vnímá jako zrcadlo, v nìmž se s chutí vzhlíží. 
Partnerství s VOLAVKOU  je nároèné, protože je velmi vybíravá a tìžko se rozhoduje. 
Tento neustálý vnitøní boj øeší komplikovanými vztahy. Její zábavná povaha pøináší 
svému okolí neustálé zmìny a vzrušení. S VOLAVKOU vám rozhodnì nehrozí nuda. 
Po celý život usiluje o svobodné zamìstnání a sólovou dráhu v nevšední oblasti.

Paž.
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