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   VYRÁBÍME:
- kuchyně, obývací a dětské pokoje
- stoly jídelní,konferenční, psací
- koupelnový a předsíňový nábytek
- skříně, vestavěné skříně, noční stolky
- samostatné nábytkové dílce (dvířka, 
   pracovní desky, stolové desky atd.)

PRODEJ ČESKÉHO NÁBYTKU:
sedací soupravy, postele, matrace, 
rošty, židle

Prodejní doba:  
PO - PÁ    6,30 -11,30    12,30 - 16,00
Mimo provozní dobu nás můžete navštívit 
kdykoliv po předchozí dohodě.

Zaměříme  •  zpracujeme grafi cký návrh  •  namontujemeZaměříme  •  zpracujeme grafi cký návrh  •  namontujeme

 Zborovská 398, Opočno     Tel.: 725 101 384

 www.nabytektichy.cz

VÝROBA A PRODEJ ČESKÉHO NÁBYTKU

AUTOVRAKOVIŠTĚAUTOVRAKOVIŠTĚ
KOVOŠROT • OPRAVÁRENSKÉ PRÁCE

➢ ekologická likvidace všech vozidel
➢ prodej použitých autodílů 
   a materiálu
➢ výkup kovového šrotu  
➢ výkup neželezných kovů
➢ opravárenské a zámečnické služby
➢ truhlářské a tesařské práce

K-AGRO spol. s r.o., 
516 03  Lukavice 80  

tel.  777 077 928
e-mail: k.kunc@email.cz 

prodej náhradních dílů   
tel.  777 077 923 
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Ekologická 10
516 01 Rychnov nad Kněžnou

www.plastovaoknark.cz
plastovaoknark@tiscali.cz

mobil: 603 237 142
tel./fax: 494 530 142

Okna plastová, dřevěná, hliníková
Dveře vchodové, interiérové a bezpečnostní
Dodávka dřevostaveb na klíč
Rolety, žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu, garážová vrata
Veškeré zednické práce, obklady, vyklízení sklepů, stěhování

EKOLOGICKÁ 10
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PRO LIDI I PRO KON  MAGNETICKÉ B ROTI BOLESTI

TÝNIŠT  NAD ORLICÍ prodejna 774 413 810

PŘEPYCHY – Čtvrtý ročník 
festivalu dechových hudeb se 
chystá na počest slavného pře-
pyšského rodáka v areálu SK 
Přepychy. Začne 5. července 
od 14 hodin.

„Na festivalu vystoupí decho-
vý orchestr Základní umělecké 
školy Týniště nad Orlicí, mažo-
retky, Richard Adam, Zámec-
ký saxofonový kvartet Mladá 
Boleslav, Pavlína Filipovská, 
mažoretky a nebude chybět ani 
dechový orchestr Opočenka,“ 
uvedl za pořadatele Občanské 
sdružení Pro Přepychy jednatel 
Vladimír Zdeněk.

Hudebník Karel Pšeničný se 
narodil 5. dubna 1918 v Přepy-
chách. K hudbě měl úzký vztah 
od dětství. Učil se hrát na hous-
le a klarinet. V roce 1932 byl 
přijat do Vojenské hudební ško-
ly v Praze. A poté v roce 1934 
nastoupil jako vojenský hudeb-
ník u pěšího pluku v Chebu. 

Po rozpuštění armády roku 
1939 se vrátil do rodné obce, 
kde byl kapelníkem místní de-
chové hudby. Po druhé světové 
válce se vrátil do armády jako 
výkonný hudebník 4. pěšího 
pluku Prokopa Holého v Hradci 
Králové. Od roku 1948 působil 
jako dirigent Vojenské hudby 
v Hradci Králové. 

Na podzim 1958 se stal diri-
gentem Ústřední hudby ČSLA 
a v roce 1963 zakládajícím ka-
pelníkem Posádkové hudby 
Praha, kde pracoval až do od-
chodu do důchodu v roce 1975. 
Napsal řadu pochodů, polek, 
valčíků i sólových instrumentál-
ních skladeb. Pro vojenské hud-
by upravil směs lidových písní 
i písně Karla Hašlera. Jako pen-
zista strávil Pšeničný většinu 
času v rodné obci a věnoval se 
dechové hudbě Opočenka. Ta 
letos stejně jako loni festival 
zakončí.  (voř)

Festival dechovek je oslavou přepyšského rodáka

      pozvánky Potštejnský hrad ožívá 
novým divadelním festivalem

Představení ochotníků 
i vystoupení „zpívajícího 
právníka“ Iva Jahelky 
nabídne program 
nového letního festivalu 
pro děti i dospělé 
Divadelní Potštejn. 
Začne 4. července.

JANA KREJČOVÁ

POTŠTEJN – Hromady zlata, 
stříbra a drahého kamení jsou 
podle pověsti ukryty v podze-
mí kdysi majestátního hradu 
Potštejn. Dnes z něj zbyly jen 
ruiny. Místní v nich nyní ob-
jevili jiný „zakopaný poklad“, 
spíš duchovního rázu. Zbytky 
hradu promění od 4. do 7. 
července v nevšední kulisu 
nového festivalu Divadelní 
Potštejn.

„Návštěvníci se mohou tě-
šit na čtyři dny divadla. Od-
poledne to budou pohádky 
pro děti, večerní představení 
budou určena dospělým divá-
kům. 4. července slavnostně 
zahájí festival starosta Potštej-
na Petr Dostál. Poté sehraje 
naše místní Ochotnicko-čte-
nářská beseda Orlice hru s ná-
zvem Dvě až tři doby, kterou 
kdysi pro potštejnské ochot-
níky napsal Jaroslav Vrchlic-
ký, a já ji lehce rozšířil,“ říká 
publicista, textař a scénárista 
Ondřej Sedláček.

Divadelně podané „zamyš-
lení“ je postavené na fiktiv-
ním setkání osob z různých 

dob, které spojuje malebné 
potštejnské podhradí.

Program prvního festivalo-
vého dne pak zakončí svým 
vystoupením od 20 hodin „zpí-
vající právník“ Ivo Jahelka.

V dalších dnech návštěv-
níky představení, která jsou 
všechna zdarma, pobaví diva-
delní spolky Zdobničan z Vam-
berka, Na skále z Helvíkovic, 
jaroměřské loutkové divadlo 
Maminy, Divadlo Na Vísce 
z Hořovic a nedělní festiva-
lové zakončení obstará opět 
místní Ochotnicko-čtenářská 
beseda Orlice.

Zrod nového 
divadelního svátku

Činnost potštejnského 
divadelního spolku obnovil 
před čtyřmi lety právě Ondřej 
Sedláček, absolvent hudebně 
dramatického oboru Vyšší 
odborné školy konzervatoře 
Jaroslava Ježka.

Pochází z jižních Čech. 
Potštejn, kam dřív zajížděl, si 
však jeho srdce získal natolik, 
že se zde i s manželkou usadil 
natrvalo. Ujal se role principá-
la zdejších ochotníků, kmeno-
vého autora her a režiséra.

„V současnosti má spolek 
okolo dvaceti aktivních členů, 
s těmi dalšími, kteří teď ze stu-
dijních nebo pracovních důvo-
dů hrát nemohou, skoro třicet. 
Máme také členy čestné. Mezi 
ně patří ti, kteří tady dříve 
hrávali divadlo, a také ti, kteří 
u nás hostují, podílejí se na na-

šich dalších aktivitách. Nehra-
jeme jen divadlo, vystupujeme 
na posvícení, pořádáme diva-
delní bál. Ten obohacujeme 
svými scénkami,“ podotýká 
Sedláček.

Na hradě se prý divadelní 
představení odehrávala i dříve.

„Ale nikdy neměly tyto 
akce podobu festivalu. Řekně-
me, že obec měla záměr něco 
takového tady uspořádat a já 
byl ten, kdo řekl, pojďme to 
zkusit a já to dám dohroma-
dy,“ vysvětluje.

Hraní divadla v areálu hradu 
je zážitkem nejen pro diváky.

„Samozřejmě to působí 
úplně jinak, než když přijde-
te do sálu kulturního domu. 
Už jsme na hradě mnohokrát 
hráli, má to kouzlo, roman-
tiku. Člověk se tam obzvlášť 
dokáže lépe vcítit do atmosfé-
ry historických her,“ dodává 
Sedláček.

Program festivalu

 4. července
18.30 Slavnostní zahájení 
festivalu
19.00 Ochotnicko-čtenář-
ská beseda Orlice Potštejn 
uvede historický kus Dvě až 
tři doby (Jaroslav Vrchlický, 
Ondřej Sedláček, režie Ond-
řej Sedláček)
20.00 vystoupení „zpívající-
ho právníka” Iva Jahelky

 5. července
16.00 westernový pohád-
kový muzikál v podání diva-
delního spolku Zdobničan 
Vamberk – Tři rudá brka ná-
čelníka Vševěda (Petr Rich-
ter, Jiří Burián, režie Milan 
Perger) 
19.00 komediální předsta-
vení Divadelního spolku 
Na skále Helvíkovice - Dív-
čí válka (František Ringo 
Čech, režie Vladimír Martí-
nek)

 6. července
16.00 představení pro děti 
na motivy pohádek Eduarda 
Basse v podání loutkového 
divadla Maminy Jaroměř – 
O draku Bazilíškovi
19.00 představení pro do-
spělé Divadla Na Vísce Ho-
řovice – komedie Tři ženy 
navíc (ve scénickém čtení, 
Bruno Chapelle, režie Sláv-
ka Hozová)

 7. července
16.00 Ochotnicko-čtenář-
ská beseda Orlice Potštejn – 
závěrečná pohádka pro děti 
O kuchařince Majdalence 
(Scénář, hudba a režie Ond-
řej Sedláček)
16.30 slavnostní zakončení 
festivalu

Marie Pujmanová, Eliška 
Krásnohorská, Josef Václav 
Sládek i jiné osobnosti trávi-
ly volný čas v Potštejně pod 
zříceninou stejnojmenného 
hradu, jenž některé z nich in-
spiroval k jejich dílům. Třeba 
Jiráska k jeho románu Poklad. 
Potštejn má však bohatou 
i svou vlastní kulturní minu-
lost. Ve své nové knize Pět 
dějství divadelního a spole-
čenského života v Potštejně ji 
shrnul Ondřej Sedláček.

„Sepsání přehledu místních 
dějin divadelních a souvisejí-
cích společensko-kulturních 
aktivit přišlo jako přirozený 
krok po obnově divadelního 
spolku pod původním histo-
rickým názvem Ochotnicko-
-čtenářská beseda Orlice. Bě-
hem obnovování totiž vyplulo 
na povrch mnoho zajímavých 
materiálů, které si zasloužily 
být zmapovány pro současní-
ky a zároveň zachovány pro 
další generace,“ říká autor.

OPOČNO – Sváteční prohlíd-
ky zámku provoněné bohatými 
historickými vazbami ze sto-
vek květin, zejména růží, čeka-
jí na návštěvníky opočenského 
zámku. Čtvrtý ročník návštěv-
nicky úspěšných Svátků s růží 
se letos uskuteční ve dnech 5. 
až 7. července.

Základ historických květino-
vých vazeb bude tvořit více než 
500 růží, které doplní stovky 
dalších květin. Ze šlechtěných 
rostlin to budou zejména lilie, 
kurkumy a gladioly.

„Květiny se na zámek do-
stanou jako řezané. Drtivou 
většinu vazeb z nich vytvo-
ří naše zaměstnankyně pod 

vedením zkušené zahradnice 
a aranžérky Marie Jarkovské, 
která má na starosti květino-
vou výzdobu i na dalších ak-
cích, jako například na Opo-
čenských Velikonocích nebo 
Hradozámecké noci. Spolu 
s ostatními členy týmu stojí 
také za předchozími třemi 
ročníky Svátků s růží, které 
jsou vlastně i svátkem našich 
aranžérek,“ uvedl za správu 
opočenského zámku Milan 
Junek.

Květinová výzdoba je po ce-
lou sezonu nedílnou součástí 
opočenských expozic a ná-
vštěvníci na ni podle Milana 
Junka reagují pozitivně.  (voř)

Opočenský zámek okrášlí květinové vazby

 Z loňského ročníku Svátku růží. Linda Bachurová a Kristýna 
Grebeňová.  Foto: archiv správy Státního zámku v Opočně

 Z představení na hradě Pohádka o víle Bublince. Foto: archiv Ondřeje Sedláčka

Pět dějství divadelního a společenského života v Potštejně

INZERCE


