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OBČASNÉ

---------------------------------------

Sběr starého železa
V sobotu 14. dubna poøádají hoøiètí skauti ve

spolupráci s Mìstem Hoøice tradièní jarní sbìr
starého �eleza. Výtì�ek bude pou�it na skautskou
èinnost s dìtmi. Prosíme o pøipravení �eleza a� v
sobotu ráno. Pozor, nesbíráme nebezpeèný od-
pad (lednice apod.). Dìkujeme za pochopení.

Návštěva
prezidenta republiky
Václava Klause
v Hořicích

Program prezidentské náv�tìvy oznámené na
11. duben pro�el, a je�tì poøád prochází, úprava-
mi a zpøesnìními. Poslední pøedstava, kterou
jsme dostali k zveøejnìní vèera (v úterý 27. bøez-
na) je tato:

13,25 Pøivítání pøed radnicí za zvukù hoøické-
ho dixielandu Acoustic Band. Prezidentský pár
ochutná hoøické trubièky, hostitelé pøedají také
kvìtiny.

13,30 Setkání s obèany, promluví starosta a
hejtman, prezident i Livie Klausová. Pro obèany
(jejich mluvèí) budou k dispozici pøenosné mik-
rofony.

13, 55 Autogramiáda u stolkù pøipravených pøi
vstupu do radnice.

14,10 Setkání s pøedstaviteli mìsta a s dal�ími
významnými osobnostmi z Hoøic. Krátké projevy
prezidenta a starosty, pøedstavení hostù, zápis do
pamìtní knihy, pøedání daru. Filmová projekce
(sestøih materiálu o náv�tìvì prezidenta Masary-
ka, vítìzný závod svìtové rekordmanky
J. Jehlièkové). J. Jehlièková bude pøedstavena
prezidentovi.

14,25 Ukonèení programu na radnici, pøejezd
k Masarykovì vì�i samostatnosti.

14,30 Spolu se starostou a místostarosty uvítá
prezidenta pracovnice muzea PhDr. Tomíèková.
Polo�ení kvìtin u pomníku pøed Vì�í. Prohlídka
Pietní sínì a expozice uvnitø Památníku, pøípad-
nì výstup na rozhlednu.

14, 50 Rozlouèení a odjezd prezidentského
konvoje do Lázní Bìlohradu.

Velikonoční bohoslužby
v Českobratrské církvi
evangelické

Nedìle 1. dubna, DALMARUM - Kvìtná nedìle:
Výroèní sborové shromá�dìní. Sbor zhodnotí
svou práci za rok 2006. Bohoslu�by v 10 hodin.
ThMgr. Vojen Syrovátka.

6. dubna - VELKÝ PÁTEK:
Køes�ané si pøipomínají utrpení a smrt na køí�i

Pána Je�í�e Krista. Bohoslu�by jsou svátostí s vy-
sluhováním Svaté veèeøe Pánì. Bohoslu�by v 17
hodin. ThMgr. Vojen Syrovátka.

8. dubna HOD BO�Í VELIKONOÈNÍ:
Køes�ané si pøipomenou vzkøí�ení a zmrtvých

vstání Pána a Spasitele Je�í�e Krista. Bohoslu�by
jsou svátostí s vysluhováním Svaté Veèeøe Pánì.
Bohoslu�by v 10 hodin. ThMgr. Vojen Syrovátka.

Pro dokonalé uspokojení se vypravte do muzea. Jedná se o pečlivě vybranou směs individuí zpracovanou podle unikátní receptury z Hořic,
jež vytváří kombinaci nenapodobitelné plnosti a chuti završenou intenzívním prožitkem:

Kristýna Lutzová, Lukáš Kodydek, Luboš Valeš, Pavel Flégl,  Aleš Foff,  Martin Matoušek a Karel Krátký. Foto Kuchta.

Poznejte výraznou invenci přinášející dokonalé uspokojení

Městský autobus bude jezdit až k Domovu důchodců
Radnice se dohodla s provozovatelem linky

mìstského autobusu na jeho provozu v leto�ním
roce. Provoz je ztrátový a tak na nìj musí mìsto
doplácet. Dotace bude zvý�ena na 350 tisíc roènì

(loni 300) a provoz roz�íøen o nìkteré spoje. Pøe-
dev�ím chce mìsto vyjít vstøíc obyvatelùm Domo-
va dùchodcù a umo�nit jim, aby se dostali èastìji
do centra mìsta.

PROMÌNY HOØIC V Z� NA DALIBORCE

Krajina za školou
Projekt �Krajina za �kolou� je jedním z produk-

tù novì prosazovaného pøístupu ke vzdìlávání,
který klade zásadní dùraz na aktivizaci �ákù a
studentù pøi získávání poznatkù. Projekt bì�í v
nìkolika zemích a díky své atraktivitì se tì�í veli-
kému zájmu dìtí i poskytovatelù grantù.

Do projektu se dosud pøihlásilo 50 �kol, mezi
nimi hoøická Daliborka. Dìti shroma�ïovaly sto-
leté fotografie hoøických lokalit (jednotlivých bu-
dov i veøejných prostor) a poøizovaly k nim sou-
èasné protìj�ky. Nakonec z nasbíraného materiá-
lu uspoøádaly výstavu. Minulou støedu probìhla
Na Daliborce její vernisá�.

Hoøická radnice projevila zájem výstavu pøevzít
a tak se brzo doèká i �ir�í veøejnost. Kromì toho
se v�e prezentuje na internetu v takzvaných prolí-
naèkách (starého a souèasného stavu).

Autorem grafických návrhů doprovodných
materiálů je Pavel Flégl.

S vernisáží byla nadmíru spokojena Debora
Kratochvílová a bude teď  chodit na všechny.

Škody na silnicích po
zimě jsou proti loňsku
minimálně o třetinu nižší

Hradec Králové (23.3.) - Cestáøi v Královéhra-
deckém kraji u� znají výsledný úèet za uplynulou
zimní údr�bu. Na posypových materiálech, opra-
vách sypaèù, náhradních dílech a na pohonných
hmotách díky pøíznivému klimatu u�etøili pøes 43
milionù korun.

�Hlavní èást úspor je v nespotøebované soli,
naftì pro sypaèe, náhradních dílech a pøesèasové
práci. Zhruba 14 milionù korun z uspoøených
prostøedkù budeme moci pou�ít pøi opravách sil-
nic po�kozených leto�ní zimou. Odhadujeme, �e
�kody na silnicích jsou oproti loòsku ni��í o pøi-
bli�nì 35 procent,� informoval na webových
stránkách kraje námìstek hradeckého hejtmana
Petr Kuøík.

Pøi zaji�tìní sjízdnosti zhruba 3600 kilometrù
komunikací spotøebovali silnièáøi o témìø deset
tisíc tun soli ménì ne� vloni. Pøed sezónou pøi-
tom naskladnili rekordních 21,4 tisíc tun soli. Její
pøebytek pou�ijí v nadcházejícím období.

Podle informací mluvèího kraje Imricha Diosze-
giho se tak cestáøi mohli více vìnovat jiným èin-
nostem, pøedev�ím údr�bì zelenì, èistìní pøíkopù
nebo propustí.                                                                (jn)

Minulou sobotu skoncovaly Hořice se zimou

Za obvyklých doprovodných programů byla v sobotu z města odstraněna zima. Už bylo na čase.
Na snímku jsou smrtky v předsmrtném očekávání na tradičním místě na mostě přes Bystřici.

Jaké poèasí na svatého Ruperta, takové bude v èervenci � A ti na�i fotbalisti nejsou si òák jisti � K èemu je dobrý
apríl � Na Gothardì se opìt nena�ly hodinky � Na Marsu se na�la voda � Za �kolou se nachází krajina � Prodá

se mapa Soulu � Nejezte hraèky z PVC � Poznejte dokonalé uspokojení � Nezapomínejte doma fo�áky � Tì�te se na
minuty s Klausem � Nechoïte jen tak �                                            Detoxikujte se � Kupte si obèas noviny � Cena 6,- Kè

První leto�ní vernisá� v muzeu se odehrála
15. bøezna za pøekrásného jarního poèasí a pøe-
krásné náv�tìvy.  K dispozici byly ètyøi druhy èaje
pøipravované odborníkem, jeden druh (vynikají-
cích) hoøických trubièek a blí�e neurèený poèet
druhù èerveného a bílého vína. Nejspí� proto se
slavnost tak protáhla. Hoøické noviny mìly

Jarní úklid
Telefonní spoleènosti operující v Evropské unii

sdìlují, �e tuto nedìli (od sobotní pùlnoci do pon-
dìlního rána) bude provedeno generální èi�tìní
telefonních linek na území unie. Aby se to stihlo,
budou pou�ity výkonné vysavaèe a kompresory.
Telefonním abonentùm se doporuèuje zabalit na
uvedenou dobu pøístroje do plastových sáèkù,
aby tak uchránili své pøíbytky pøed zneèi�tìním
pøípadnì vyfouknutým prachem. Opatøení se
týká i mobilních telefonù.                       Zdroj: Lírpa

v úmyslu pøedstavit také dílka v�ech autorù, mís-
to na jejich stránkách v�ak (jako obvykle) nestaèí.
Zato mù�eme sdìlit, �e výstava potrvá o týden
déle, ne� se pùvodnì myslelo. Tak pøijïte.

Kdo přijede
na sochařské symposium

Organizátoøi hoøického sochaøského symposia
vybírali letos z rekordního poètu uchazeèù. Uzá-
vìrka pøihlá�ek byla letos a� 5. bøezna a pøihlá�ky
poslalo celkem 104 umìlcù z 46 zemí. Z nich bylo
vybráno 5 sochaøù, jim� byly právì odeslány
zprávy o zaøazení do leto�ního roèníku. Jsou to
Hassan Kamel Hassan z Egypta, Söngul Delek
(sochaøka) z Turecka, Chris Peterson z Nizozemí,
Ján Macko ze Slovenska a Richard Chappo ze
Zimbabwe. Náhradníkem je sochaø z Estonska.

Sochaøi jsou oèekáváni 2. èervence, 3. èervence
si mají vybrat bloky kamene v Podhorním Újezdì
a 4. èervence budou oficiálnì pøijati na hoøické
radnici. Dne 14. èervence se uskuteèní v lomu ve-
øejný koncert, na 21. èervenec je plánován spoleè-
ný výlet, 28. èervence budou práce ukonèeny a
sochy odvezeny do Hradce Králové. V nedìli 29.
èervence bude vernisá� dal�ího roèníku Nábøe�í
sochaøù a 30. sochaøi odjedou.
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

NAJDETE
NÁS
V NOVÉ
PRODEJNĚ
PŘES
ULICI

NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087
HOŘICE, TEL/FAX 493 621 615, WWW.JAMAL.CZ

NOVÁ ADRESA

NOVÁ ADRESA

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

OTEVŘENO: Po - Pá: 7,00 - 12,00 / 13,00 - 16,30 Sobota: 8,00 - 12,00

Blýská se na lepší časy?
Jak se zdá, leto�ní extrémnì teplá zima nepro-

spìla ani klokanùm, ani �klokáòatùm�. Jak jsme
se loni tì�ili na první høejivé paprsky, na první
vycházky vydatnì odpoèatou pøírodou. Dlouhé
ètyøi mìsíce jsme mìli na to, abychom vymysleli
nále�itì pestrý program na dal�í období. Nyní se
do dal�í práce vrháme jakoby málo odpoèatí,
málo natì�ení, málo pokorní. Pøesto nesedíme
se zalo�enýma rukama. Od nového roku jednou
týdnì provozujeme rehabilitaèní plavání
v hoøickém bazénu. Máme za sebou ji� nìkolik
tvùrèích dílen, ze kterých vzniklo plno dekora-
tivních pøedmìtù. Koneènì jsme také v bøeznu
zahájili kurz základní obsluhy PC v klubové
uèebnì. Poèet zájemcù, zatím z øad klubu, nato-
lik pøevý�il kapacitu uèebny, �e jsme s panem
ing, Je�kem, lektorem kurzu, museli domluvit
více hodin, ne� jsme pùvodnì zamý�leli. Jeho
profesionální a lidsky pedagogický pøístup
v�echny frekventanty mile pøekvapil. Po dokon-
èení první etapy vzdìlávacích kurzù máme
v úmyslu otevøít kurz pro dìti a bude-li zájem, i
pro veøejnost. Vrcholí pøípravy na velikonoèní
víkendový psychorehabilitaèní pobyt do penzio-
nu Kitty v Jizerských horách. Opìt nenecháváme
nic náhodì, program akcí, sportovních aktivit i
zábavy poèítá s výkyvy nálad i poèasí. Tak�e in-
terní klubová práce bì�í podle plánu a ke spoko-
jenosti v�ech �klokáòat�. Mùj netradiènì skep-
tický pohled na zaèátku pramení z na�eho roz-
hodnutí registrovat se jako poskytovatelé sociál-
ních slu�eb. Fungování nového sociálního záko-
na klade velké nároky na pøipravenost jak u�iva-
telù, tak poskytovatelù. Tento nelehký úkol nás
bude stát je�tì mnoho sil a jeliko� nechceme na-
ru�it pøíjemnou vnitroklubovou atmosféru, kte-
rá dosud na klokánkovských akcích panovala,
rozhodli jsme se vypsat na post koordinátora so-
ciálních slu�eb výbìrové øízení. O podmínkách
se mù�ete doèíst v inzerci nebo na internetových
stránkách. Doufám, �e my�lenka dát vzniknout
Domu sociálních slu�eb v Hoøicích osloví nejen
ty potøebné, ale i ty, kteøí cítí, �e jejich potenciál
realizace má je�tì rezervy. Dr�te nám palce, a�
nemáme z pøíli� velkého sousta aspiraèní potí�e.

Dík za podporu a pøí�tì na veselej�í poètenou
se tì�í Jana Bouzková, Klub Klokánek

ARPZPD v ÈR Klub Klokánek, Otakarova 662, 508 01 Hoøice,
hledá koordinátora sociálních slu�eb. Po�aduje se: úplné S� vzdìlání, nejlépe sociálního

zamìøení, ekonomický pøehled, znalost práce na PC, trestní bezúhonnost, nástup 1. 5. 2007.
Dohoda o provedení práce. Strukturovaný �ivotopis za�lete na adresu Klubu do 15. 4. 2007,

obálku oznaète �inzerát�. Bli��í informace na tel.è. 774460888.

Zatoulal se vám pes,
kočka
nebo jiné zvíře?

Neváhejte se obrátit na Mìstskou policii Hoøice
a ovìøit si, jestli nebyl odchycen, nebo ho nìkdo
na policejní stanici nedovezl. Ka�dý pejsek tøi dny
zùstává v kotci na stanici a poté putuje do útulku
v Jièínì. Stává se, �e smutní majitelé pøijdou a�
po nìkolika dnech a dozví se, �e jejich domácí milá-
èek byl právì odvezen do útulku. Výjimkou není ani
odchyt kozy nebo jiných hospodáøských zvíøat ohro-
�ujících silnièní provoz.

Studenti ubytovaní na DM Obchodní akademie
v Hoøicích se rozhodli pomoci psímu útulku ve
Skøivanech, který provozuje ve své vlastní re�ii
star�í man�elská dvojice. Vybrali finanèní pro-
støedky, které byly pou�ity na nákup psího krmi-
va, shroma�ïovali staré pøikrývky, které pak po-
slou�í psím sirotkùm jako pelí�ky na spaní. Do
akce se kromì studentù zapojila na výzvu i øada
hoøických obèanù, kterým patøí podìkovaní za
spolupráci. A tak 6. února leto�ního roku mohla
delegace studentù a pracovníkù DM vyrazit s plnì
nalo�eným automobilem do Skøivan. Tam u� na
nì èekalo asi 40 pejskù a stejný poèet koèièek,
kteøí se v�ichni tì�ili na pøivezené dárky. Pøítul-
nost tìchto osamocených tvoreèkù byla a� dojí-
mavá a tak se studenti rozhodli, �e budou v této
bohulibé èinnosti pokraèovat. V tìchto dnech si
øada studentù udìlá hezký výlet do Skøivan, aby
potì�ili svými dary své zvíøecí chránìnce. Akce na
podporu psího útulku bude pokraèovat i v dal�ím
období, a tak pokud bude mít nìkdo z Hoøièanù
zájem pomoci, mù�e se obrátit kdykoli na pracov-
níky DM nebo �koly.

Studenti si za své poèínání zaslou�í velký dík.
JK

Studenti
z Obchodní akademie
se starají o pejsky
z útulku

Děti ze speciální třídy Sluníčko MŠ Husova
děkují pánům Moravcovi  a Pourovi

za sponzorský dar. Školka za poskytnuté peníze
pořídila dětem hrací koutky.

Děti ze školky děkují
mecenášům
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Jak vítaly Hořice hlavy státu

Králové, císaři a prezidenti
na hořickém rynku

Gigajouly budou levnější
 

Hoøice (21.3.) - Po ka�doroèním navy�ování cen
se letos hoøické domácnosti a dal�í odbìratelé do-
èkají zlevnìní dálkového tepla, které vyrábí Mìst-
ská energetická spoleènost Hoøice.

�Koncová cena na rok 2007 byla schválena ve
vý�i 432 korun za gigajoule, loni to bylo 454 ko-
run za jednotku,� oznámil po valné hromadì
energetické firmy starosta mìsta Ivan Dole�al.

Spoleènost loni za prodej tepla utr�ila zhruba
sedmnáct milionù korun, kdy� celoroèní výroba
dosáhla necelých 38 tisíc GJ. �Letos pøedpoklá-
dáme, �e budou tr�by ni��í. Kvùli pøíznivé zimì
lidé �krtili kohoutky, a je jasné, �e ztrátu u� nedo-
�eneme. Odhad plánovaného prodeje jsme proto
sní�ili z pùvodních dvaceti na �estnáct milionù
korun,� uvedl Dole�al.

Radnice podle nìj zároveò zva�uje, jakou ener-
getickou koncepci v budoucnu upøednostní. Hod-
nì prý mù�e napovìdìt i pøípadný úspìch projek-
tu plynové stanice, kterou chce ve �kolním statku
vybudovat Královéhradecký kraj za peníze Evrop-
ské unie.

�Tato stanice by vyrábìla energii z kukuøice,
která by se sklízela z plochy kolem 350 hektarù, a
zbytkovým teplem by pak mohla zásobovat i
okolní domy, pøípadnì invalidovnu. Také mìsto
by mohlo vsadit na alternativní zdroje, nechali
jsme si proto zpracovat odhad nákladù na teplár-
nu spalující døevìné �tìpky. Projekt by byl pøi-
zpùsoben k zásobování vìt�ího území,� líèí sta-
rosta.

Náklady na zaøízení spalující napøíklad rychle
rostoucí døeviny by vycházely asi na 45 milionù
korun a výtopna by mohla stát v prùmyslové
zónì, odkud by se teplo rozvádìlo do celého mìs-
ta. �Je potøeba ale zdùraznit, �e jde pouze o ná-
støel urèený k diskuzi, kam by se mìla ubírat
energetická koncepce Hoøic,� poznamenal Dole-
�al.                                                                                       (jn)

20. záøí 1833 nav�tívil mìsto Hoøice císaø Fran-
ti�ek I. s chotí Karolínou. Cestovali z Mnichova
Hradi�tì do Hradce Králové. O náv�tìvì ob�írnì
informuje kronikáø Øehák (cituje ze star�ího zá-
znamu): Na hranicích vrchnosti Hoøické u vsi Bl-
ska na kopeèku stála velmi hezká, vchodu dvor-
ního hradu podobná, dubovým listím a vìnci oz-
dobená brána, spoèívající na 12 sloupích, které
mìøily do délky 13 a do vý�ky 8 sáhù. Nad prù-
jezdem byla nad zábradlím umístìna galerie pro
hudební sbor, nad ním� rozpínal perutì dvouhla-
vý orel a vedle nìho vpravo vlál prapor barev cí-
saøských a vlevo prapor barev èeských. Dvì vel-
ké kvìtinové vázy zdobily kraje. Na pøední stra-
nì (od Jièína) stkvìlo se ve zlatých písmenách
heslo císaøe Franti�ka �Spravedlnost, podklad
vlád� a nad ním v druhé obrubì opìt nápis �C. K.
vojenský invalidní fond velkostatek Hoøický�. U
prùjezdu brány stály 2 listím ovinuté 4 stopy vy-
soké slpoupce, jich� pravý nesl v �ivotní velikosti
le�ícího lva, dr�ícího 2 zlaté klíèe jako symbol
èeské vìrnosti, na levém pak byla polo�ena èeská
koruna královská s �ezlem na èerveném zlatem
vy�ívaném pol�táøi. Nade lvem záøila na èerném
podkladì písmena F. C. utvoøená ze zlata a dra-
hokamù a kolem vavøínový vìnec a kvìtinové oz-
doby. Na ètyøech sloupích této nádherné brány
visely lampy a u obou postranních pilíøù dr�eli
strá� strá�níci.

Císaø byl na hranici panství, kam ke 12. hodinì
polední pøijel, 40 místními sousedy na koních
doprovázený, �kolní mláde�í z okolních vesnic,
jako� i od faráøe a cechù mìsteèka Mlázovic a
také hømotným výstøelem z kanonu uvítán,
naèe� èetné shromá�dìní radostnì pohnuto ná-
rodní píseò s doprovodem hudby nad�enì zapì-
lo. V øadách lidu, který stál po obou stranách sil-
nice a� do Hoøic neustále ozývalo se vzru�ené
�Nech� �ije�!

Pøi pøíjezdu do mìsta byl císaø u brány mìst-
ské, obcí postavené, na ní� nalézal se nápis
�Franti�kovi a Carolinì blaho�, opìt nad�enì ví-
tán. �est synù mì��anských v tyrolském kroji
stálo u brány èestnou strá�. Císaø�tí man�elé
projeli v slavnostnì vyzdobené ulici Haberské
�palírem mláde�e a kvìtinami zdobené a byli po-
zdraveni nad�eným voláním �A� �ijí� z nìkolika
tisíc hrdel na námìstí se tísnícího lidu, z nìho�
mnozí dalekou vá�ili cestu z hor, aby pohledem
na svého mocnáøe se potì�ili. Cechové dìlali �pa-
lír u radnice se svými prapory, kde uvítán byl cí-
saø purkmistrem a radou mìsta, dùstojníky a

duchovenstvem. Mì��anská dcerka Terezie Rai-
manová pøednesla báseò k tomu úèelu sepsanou
mìstským kaplanem a opis její vìnován Velièen-
stvu. Pøed cechy 150 dívek hoøických odìno v
kroje s doprovodem hudby hymnu zapìlo. Nato
Velièenstvo za hlasitého provolávání �Nech�
�ijou� opustilo mìsto dolní branou (snad u
�pice).

O tøi roky pozdìji se odehrála v Hoøicích dal�í
císaøská náv�tìva. 4. záøí 1836 projel mìstem
Ferdinand V. (Dobrotivý) s císaøovnou Annou
opaèným smìrem, od Hradce do Jièína a dál do
Prahy. Jednalo se o korunovaèní cestu, císaø pøi-
byl v Vídnì pøes Hradec, byl slavnostnì vítán v
Sadové, v Milovicích, a v Hoøicích stála brána s
nápisy �Láskou vìrnou Hoøice� a �Vítají Vás Ho-
øice�. U brány vítal císaøe magistrát, cechové, �idé
nesoucí pod nebesy tóru a mno�ství plesajícího
lidu. Kronikáø také sdìluje, �e �na námìstí mìnili
konì�. Významný byl cíl cesty: v Praze, kam dora-
zil 7. záøí, se Ferdinand dal korunovat èeským
králem. Byla to vùbec poslední èeská korunovace,
�ádný z následujících Habsburkù se u� èeským
králem nestal.

Ferdinand abdikoval v roce 1848 ve prospìch
Franti�ka Josefa. Také ten do Hoøic zavítal,
ov�em za spí�e neveselých okolností: Nav�tívil
ná� kraj 2. listopadu 1866 (o Du�ièkách) aby se
poklonil památce svých vojákù, padlých ve smut-
nì proslulé bitvì v létì toho roku. O této náv�tìvì
jsme v Hoøických novinách podrobnì psali pøed
pìti lety (v èísle 10/2001).

Na dal�í hlavu státu èekaly Hoøice 60 let, byla jí
náv�tìva prezidenta Masaryka v èervenci 1926.
Také té jsme v na�em listì vzpomnìli velkým
èlánkem (6/2001). Do historie mìsta se Masaryk
tehdy zapsal poklepem na základní kámen Vì�e
samostatnosti.

Edvard Bene� (s chotí Hanou) nav�tívil Hoøice
16. srpna 1934, je�tì jako ministr zahranièí (rok
pøed svým zvolením do funkce prezidenta). Pro-
hlédl si rozestavìnou Vì� a Podkrkono�skou vý-
stavu. Nejdéle prý prodlel v expozici vìnované
jemu samému, byla tam vystavena velká mapa
jeho zahranièních cest, citáty z jeho projevù a do-
konce i panel vìnovaný jeho rodným Ko�lanùm.

O dvacet let pozdìji (1954) nav�tívil Hoøice dal-
�í prezident, tentokrát Antonín Zápotocký. Pøijel
tenkrát na výstavu k 70. výroèí zalo�ení kamenic-
kosochaøské �koly (byl vyuèený kameník a praco-
val prý svého èasu i v Ostromìøi). Øíká se, �e jeho
intervence pomohla tehdy zachránit �kolu pøed
zru�ením, resp. pøed pøemístìním do Prahy.

Prezidentská náv�tìva chystaná na 11. duben
má být tedy první po 53 letech. Václav Klaus
ov�em Hoøice u� nìkolikrát oficiálnì nav�tívil.
V roce 1990 jako ministr financí odhalil na Go-
thardì obnovenou pamìtní desku ministru finan-
cí Ra�ínovi. V roce 1996 jako pøedseda vlády pøi-
jel podpoøit stranu ODS v parlamentních volbách
a pøed krajskými volbami roku 2000 ve funkci
pøedsedy ODS podpoøil v Hoøicích kandidaturu
Ladislava Vrby, Zdeòka Lhoty a Pavla Bradíka.

O prùbìhu leto�ní prezidentské náv�tìvy se do-
ètete více v pøí�tím vydání listu.

František I. a Karolína Augusta.

Slavobrána, kterou nechal u příležitosti císařské návštěvy 1833 zbudovat nadační velkostatek. Její
podobu nám zachovala litografie, která byla, zřejmě jako součást dokumentace, tehdy zhotovena.

Hořický
školní statek by měl
z kukuřice vyrábět
energii

Hoøice (15.3.) - Výstavbu stanice na výrobu bioply-
nu z kukuøice a zøízení krajského Centra zemìdìl-
ského vzdìlávání plánuje v areálu hoøického �kolní-
ho statku Královéhradecký kraj. Investice, na kterou
chce získat peníze z evropských fondù, dosáhne asi
150 milionù korun.

�Se zámìrem se podrobnì seznámila mìstská
rada, která této iniciativì vyjádøila podporu. Celá
akce pøedstavuje ojedinìlý projekt, který by byl fi-
nancován Evropskou unií,� informoval starosta Ivan
Dole�al. Dodal, �e budoucí bioplynová stanice by
pak mohla následnì vyrobeným teplem a elektøinou
zásobovat nejen �kolní statek, ale pøípadnými pøe-
bytky energií i nìkteré domy z pøilehlého sídli�tì
nebo napøíklad Ústav sociální péèe v areálu nedale-
ké invalidovny. �kolní statek by tak podle nìj získal
novou perspektivu a mohl by nabídnout i nová pra-
covní místa. �Pro Hoøice jde o presti�ní vìc, ve mìs-
tì by se toti� soustøedila i problematika zemìdìlské-
ho vzdìlávání pro celý kraj. V podstatì by tady pùso-
bilo vzorkové pracovi�tì se specializací na rùzné
èinnosti, a� u� jde o rostlinou a �ivoèi�nou výrobu,
nebo tøeba o agroturistiku a dal�í obory,� pozname-
nal starosta.

K provozu bioplynové stanice potøebuje nyní kraj
získat území o rozloze nìkolika desítek hektarù pro
pìstování agrárních plodin, které by se zpracovávaly
pøi výrobì energií. Statek by prý navíc mohl odebí-
rat i nìkteré pøebytky od zemìdìlcù z okolí.

�Asi z pìtaosmdesáti procent by se k produkci bio-
plynu formou fermentace pou�ívala kukuøice, která
je pova�ována za velmi vhodnou alternativu pøi hle-
dání obnovitelných surovin. A právì takové projekty
podporuje Evropská unie ve snaze sní�it závislost
zemí na spotøebì fosilních paliv,� konstatuje Dole-
�al.

V Èeské republice u� funguje nìkolik podobných
stanic. Bioplyn z kukuøice nebo jiných organických
materiálù, vèetnì odpadù, se poté pou�ívá k výrobì
elektøiny a tepla. Bioplynové stanice získaly velkou
oblibu zejména u pìstitelù v sousedním Nìmecku.

(jn)

KRÁDEŽ NAFTY NA STAVENIŠTI
Hoøice (21.3.) - Neznámý pachatel se vydal v noci

na úterý 20. bøezna pro naftu, ne v�ak k benzínové
èerpací stanici, ale do areálu staveni�tì jedné z fi-
rem v Hoøicích. Zde pak z nádr�í nákladního vozidla
a traktoru odèerpal nìkolik set litrù nafty v hodnotì
témìø 6 tisíc korun. Po zlodìji pátrají policisté ob-
vodního oddìlení v Hoøicích.
Z OCTÁVIE ZBYL JEN OHOŘELÝ VRAK

Libáò (21.3.) - V pondìlí 19. bøezna odcizil nezná-
mý pachatel v pozdních noèních hodinách v Libáni
osobní motorové vozidlo �koda Octavia �edé metalí-
zy, které bylo zaparkované pøed jedním z domù v
Komenského ulici.

Vùz se sice druhý den na�el, odstavený o nìkolik
set metrù dále, ale u� z nìj zbyl pouze ohoøelý vrak.
Celková �koda tak byla vyèíslena na nejménì 650 ti-
síc korun. Kdo vozidlo odcizil a proè shoøelo teï
�etøí jièín�tí policisté.
PAMĚTNÍ DESKA
SKONČILA V RUKOU ZLODĚJE

Sobotka (20.3.) - Památku soboteckých hrdinù,
kteøí padli v bojích první svìtové války, uctívali po
dlouhých 85 let místní obèané u pomníku pøed høbi-
tovem v Sobotce. Pomník, který pøestál i druhou
svìtovou válku, se stal v noci z nedìle na pondìlí 19.
bøezna terèem útoku neznámého pachatele.
Ten z nìj demontoval pamìtní desku se jmény 23
obìtí a pøitom ji i èásteènì po�kodil. Soboteètí poli-
cisté teï vy�etøují, kdo desku v hodnotì nejménì 50
tisíc korun odcizil a kde skonèila.
ZE SKLEPA ZMIZELA LYŽAŘSKÁ VÝBAVA

Hoøice (20.3.) - I kdy� zima je letos k ly�aøùm
skoupá, pøesto stále dochází ke kráde�ím ly�í a ly-
�aøské výbavy. K poslednímu z pøípadù do�lo v Ho-
øicích, kde se bìhem posledních ètrnácti dnù vlou-
pal neznámý pachatel do sklepní kóje jednoho z pa-
nelových domù v ulici Pod Lipou. Uvnitø pak odcizil
ly�e a hùlky znaèky Fischer RX8 Race. Majitel vyèís-
lil jejich hodnotu na 17 tisíc korun. Po pachateli pát-
rají policisté obvodního oddìlení v Hoøicích
VLOUPÁNÍ DO STŘEŠNÍHO NOSIČE

Jièín (19.3.) - Støe�ní nosièe na osobních vozidlech
jsou nejen dal�ím úlo�ným prostorem pro motoris-
ty, ale i lákadlem pro zlodìje. O tom se pøesvìdèil i
majitel osobního motorového vozidla Daewoo Tico,
který parkoval v nedìli 18. bøezna v odpoledních ho-
dinách na parkovi�ti u jednoho z obchodních domù
v Jièínì. Kdy� se po nìkolika minutách vrátil zpìt k
vozidlu, zjistil, �e mu nìkdo po�kodil zámek u plas-
tového støe�ního nosièe a odcizil z nìj snowboard
èerné barvy spolu se snowboardovými botami. Cel-
ková �koda byla vyèíslena na více ne� 17 tisíc korun.
POŽÁR KONTEJNERŮ

Hoøice (16.3.) - Ve ètvrtek 15. bøezna v èasných
ranních hodinách zapálil v Hoøicích, v ulici Pod Li-
pou, neznámý pachatel dva plastové kontejnery na
komunální odpad. Jejich majitel vyèíslil �kodu na
nejménì 15 tisíc. Po �háøi pátrají hoøiètí policisté.
KRÁDEŽ VEDENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Stéblovice (15.3.) - Celkem neobvyklou kráde�
�etøí v tìchto dnech policisté v Sobotce. K té do�lo
bìhem noci na støedu 14. bøezna, kdy se neznámý
pachatel vy�plhal u obce Stéblovice za pomoci �ebøí-
ku na �est sloupù vedení elektrického napìtí, kde
následnì u izolátorù pøestøihl lanové vedení. To pak
v celkové délce nìkolika set metrù odcizil. Svým jed-
náním zpùsobil �kodu ve vý�i nejménì 130 tisíc ko-
run.
NA DISKOTÉKU S MOBILEM,
Z DISKOTÉKY BEZ NĚJ

Boháòka (13.3.) - Na diskotéku do obce Boháòka
se vydala v sobotu 10. bøezna se svým bratrancem a
kamarádkou ètrnáctiletá sleèna. Poté, co se v�ichni
usadili k volnému stolu, si pøehodila pøes �idli svoji
mikinu, ve které mìla mobilní telefon NOKIA 6131 v
hodnotì 9 tisíc korun. I kdy� mìla mikinu stále pod
dohledem, pøesto mobil neuhlídala. Ten ji v nestøe-
�eném okam�iku odcizil neznámý pachatel, co� zjis-
tila v momentì, kdy si chtìla po desáté hodinì zate-
lefonovat. Po pachateli teï pátrají policisté Obvod-
ního oddìlení v Hoøicích.
KRÁDEŽ MOTOROVÉ PILY

Rohoznice (22.3.) - Na zaèátku bøezna se vloupal
neznámý pachatel do rodinného domku v Rohozni-
ci. Uvnitø pak v kuchyni odcizil z volnì pøístupné
skøínì motorovou pilu Husqvarna a dále ze zásuvky
stolu její záruèní list. Majitel vyèíslil �kodu na témìø
7 tisíc korun. Pøípad �etøí policisté obvodního oddì-
lení v Hoøicích.
ZLODĚJ ÚŘADOVAL V OBCHODNÍM DOMĚ

Jièín (22.3.) - Nákup zeleniny v obchodním domì
v Jièínì se ve støedu 21. bøezna pìknì prodra�il jed-
né ze zákaznic. Ta si pøes ve�kerá varování Policie
ÈR odlo�ila svoji kabelku do nákupního ko�íku a
poté se ji� plnì vìnovala vystavenému zbo�í.

Nepøíjemné pøekvapení ji èekalo u pokladny, kdy�
chtìla nákup zaplatit a nemìla èím. Kabelku, ve kte-
ré mìla mobilní telefon, osobní doklady a penì�en-
ku s nìkolikatisícovou hotovostí a platebními karta-
mi, ji toti� v nestøe�eném okam�iku odcizil neznámý
pachatel. �ena vyèíslila �kodu na nejménì 11 tisíc
korun. Po zlodìji pátrají jièín�tí policisté.
VÝTRŽNICTVÍ VE STARÝCH SMRKOVICÍCH

Staré Smrkovice (26.3.) - Oslava narozenin v re-
stauraci ve Starých Smrkovicích se zvrtla v sobotu
24. bøezna ve výtr�nictví. Osmnáctiletý mladík zde v
pozdních noèních hodinách napadl na chodbì re-
staurace a následnì i ve výèepu hostinského, které-
ho nejdøíve èastoval nevybíravými nadávkami a poté
ho i fyzicky napadl. Horkokrevného mladíka zchla-
dil a� pøíjezd policistù, kteøí mu sdìlili ve zkráce-
ném øízení podezøení z trestného èinu výtr�nictví.

Policejní zpravodajství

Prodám králíky
Prodám vykrmené králíky. Cena 100,- Kè za ki-

logram masa. Odstavené králíky zdarma.
Telefon 776 329 347.
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Muzeum
chystá výstavu ilustrací
Markéty Prachatické

Výtvarnici Markétì Prachatické nále�í ji� stabilnì
èestné místo mezi �pièkovými autory kni�ních ilu-
strací. Její práce získává zaslou�enou pozornost ne-
jen v Èechách. Knihy s køehkými ilustracemi Marké-
ty Prachatické vychází mimo jiné v pøedních lon-
dýnských nakladatelstvích (Faber a Faber, Viking
Kestrel). Ji� v roce 1984 získala na veletrhu dìt-
ských publikací v italské Boloni ocenìní za ilustrace
ke knize Lewise Carrolla Alenka v øí�i divù a za zrca-
dlem. V roce 1990 studovala v Londýnì (University
of Arts, Camberwell College) a v letech 1991-1993
pùsobila jako asistentka v ateliéru grafiky na Akade-
mii výtvarných umìní v Praze. Markéta Prachatická
obdr�ela za svou tvorbu v oblasti ilustrace dìtské
knihy mnohá uznání. Opakovanì získala Zlatou stu-
hu od èeské sekce IBBY (International Board on
Books for Young People), cenu SÈUG Hollar, napo-
sledy v roce 2005 byla kniha Andersenových pohá-
dek s jejími ilustracemi poctìna 3. cenou v soutì�i
Nejkrásnìj�í èeská kniha roku, kategorie pro dìti a
mláde�. Vedle ilustrace a kresby se Markéta Pracha-
tická vìnuje také návrhùm drobné a u�ité grafiky.

Po matce pochází její rodina z nedalekých Smrko-
vic, pøed tøemi lety probìhla v muzeu výstava její
matky, vynikající sochaøky Vlasty Prachatické. Vý-
stava ilustrací Markéty Prachatické by mìla zaèít
19. dubna.                                                                                   JC

Město a já v něm
Neobvyklý zá�itek èekal na náv�tìvníky vernisá-

�e výstavy Mìsto-a já v nìm, která se uskuteènila
ve ètvrtek 1. bøezna v hoøickém biografu Na �pici.
Celý mìsíc zde vystavují �áci v�ech vìkových ka-
tegorií ze Základní umìlecké �koly, Havlíèkova
ul. své práce. Opravdu je co obdivovat!

Bìhem slavnostního zahájení se to zde hem�ilo
známými filmovými postavami, na úvod zaznìla
píseò z filmu S tebou mì baví svìt v podání od-
rostlej�ích �ákù. V�e okoøenìno vtipem, nadsáz-
kou a hlavnì radostí a dobrou náladou, která sá-
lala ze v�ech zúèastnìných.

Svìt filmových iluzí neopomenula pøipomenou
ve své krátké úvodní øeèi ani Mgr. Maru�ka Nos-
ková, uèitelka výtvarného oboru ZU�, která svým
pøevlekem pøipomínala køehkou pohádkovou
vílu. Druhou paní uèitelku Blanku Bihelerovou
poznávali nìkteøí jen s obtí�emi. V pøevleku za
zodpovìdného ly�aøe, v pøilbì a s brýlemi, byla
sice nepøehlédnutelná, ale zároveò obtí�nì po-
znatelná. Nejlépe ztvárnìné postavy byly odbor-
nou porotou vybrány k ocenìní. První místo bylo
udìleno pøedstavitelce oblíbené Pipi Dlouhé pun-
èochy. Po pøedání cen se náv�tìvníci mohli pustit
nejen do vynikajícího obèerstvení, ale také do za-
jímavé prohlídky. Výstavu máte mo�nost nav�tí-
vit je�tì do konce mìsíce dubna.

Stáòa Najmanová

Tak rádi bychom tiskli tvoji dlaò,
leè nemoc vybrala si krutou daò.
Dne 8. dubna si pøipomínáme smutné výroèí,

kdy nás nav�dy opustil ná� drahý a milovaný
man�el, tatínek a dìdeèek, pan Otakar Jedlièka.

S bolestí v srdci vzpomínají
man�elka a dìti s rodinami.

Vzpomínka

Festival HOØICKÝ DIVADELNÍ APRÍL vstu-
puje letos do 6. roèníku. V minulých letech byl
koncipován jako pøehlídka dìtských pøedstavení.

S novì otevøeným radnièním sálem se naskýtá
mo�nost roz�íøit program festivalu i o kvalitní
profesionální pøedstavení a vytvoøit tak novou
tradici divadelního festivalu v Hoøicích, se zamì-
øením na kvalitní a alternativní  tvorbu. Nabídka
se tak roz�iøuje i o pøedstavení urèená nároènìj-
�ímu dospìlému divákovi.

Naznaèuje to i leto�ní program, který zahajuje-
me hrou Pavla Nilina POPRVÉ VDANÁ ve vyni-
kajícím zpracování Dejvického divadla s nezapo-
menutelnou Ta�janou Medveckou.

Prodrat se �ivotem sama nebo to vyøe�it jinak?
To je otázka, kterou øe�í hlavní a jediná hrdinka
této poetické komedie. Její �ivotní osudy mnoh-
dy rozhodnì k smíchu nejsou, ale Antonie Niko-
lajevna je øe�í s neuvìøitelným nadhledem, neu-
tuchajícím optimismem a hlavnì s velkým smys-
lem pro humor.

Herecká asociace ocenila za tuto roli Ta�janu
Medveckou Cenou Thálie.

Pøedstavení uvádíme v sále hoøické radnice v
úterý 3. dubna 2007 v 19.30 hodin, vstupné 150/
120,- Kè, pøedprodej v DKK.

Žáci Melodie se umístili
v národní soutěži

Základní umìlecká �kola MELODIE, s. r. o. Ho-
øice se zúèastnila Národní soutì�e základních
umìleckých �kol v hudebním oboru: komorní
hra, dechové orchestry, taneèní a jazzové orchest-
ry. Bylo rozhodnuto, �e se v leto�ním �kolním
roce okresní kola nebudou konat a to z dùvodu
podpoøení komorní hry, aby si mohlo zahrát co
nejvíce dìtí v krajském kole soutì�e:

KRAJSKÉ KOLO probìhlo v prostorách ZU� Ji-
èín dne 20. bøezna 2007. V jedné z porot zasedl
také uèitel na�í �koly, pan Ale� Beránek.

Na�i �kolu reprezentovaly celkem 3 �komoøiny�
(duo, trio a kvarteto), které byly vybrány na zá-
kladì �kolního kola, je� se uskuteènilo dne
5. bøezna 2007 v prostorách Divadelního sálu
v Hoøicích. V konkurenci a� 12 soutì�ících �kol
v jedné kategorii na�e �kola zabodovala výborný-
mi umístìními:

1.c kategorie DUO: pøíèná flétna Darja MÁDLO-
VÁ, kytara Jan JIRAN, 2. místo.

3.c kategorie TRIO: pøíèná flétna Jana KOZLO-
VÁ, pøíèná flétna Jindøi�ka DUBNOVÁ, violon-
cello Jan NEÈASKÝ, 1. místo. KVARTETO: pøíè-
ná flétna Jana PAVLOVÁ, pøíèná flétna Michaela
DOLE�ALOVÁ, kytara Jana HAKLOVÁ, kytara
Kristýna �OLCOVÁ, 3. místo.

�ákùm i jejich pedagogùm, panu Ale�i Beránko-
vi a panu Luïku Silovskému gratulujeme a dìku-
jeme za vzornou pøípravu a reprezentaci �koly.

Vlasta Jahelková � øeditelka �koly

Humanitární sbírka
Obèanské sdru�ení Diakonie Broumov ve spo-

lupráci s obecním úøadem vyhla�uje humanitár-
ní sbírku:

Letního a zimního obleèení: dámské, pánské,
dìtské. Lù�kovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek,
záclon, látek. Domácí potøeby-nádobí bílé i èer-
né, sklenièky- v�e jen funkèní. Peøí, péøových a
vatovaných pøikrývek, pol�táøù a dek.

Vìci, které z ekologických dùvodù VZÍT NEMÙ-
�EME:lednièky, televize, nábytek, poèítaèe a dìt-
ské koèárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteèní 4.- 5. kvìtna 2007.
Èas: 4. 5.: 9.00 - 18.00,  5.5.: 8.00 - 12.00.
Místo: Hoøice, Janderova ulice (bývalá budova

SUS vedle bazénu).
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi

krabic, aby se nepo�kodily transportem.
Dìkujeme za Va�i pomoc.
Bli��í informace podá  dispeèink � 224 316 800,

603 411 219.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární

organizace,  která poskytuje materiální pomoc
potøebným obèanùm u nás  i v zahranièí a dává
práci lidem, kteøí jsou tì�ko umístitelní na trhu
práce.  Více na  www: diakoniebroumov.org.

Ambulance
plastické a estetické chirurgie
v Hořicích
Odborný garant  MUDr. Jan Doskočil
Ve spolupráci s oddělením plastické chirurgie
SANUS Hradec Králové a Městskou nemocnicí Hořice.
n poradenství v oboru plastické a estetické

chirurgie
n operace očních víček
n korekce vrásek obličeje
n operace odstálých ušních boltců
n liposukce
n augmentace, modelace, redukce prsů
n abdominoplastiky
n korekce jizev
n operace šlach a nervů ruky

Vyšetření a výkony zdravotně indikované jsou
hrazeny ze zdravotního pojištění.
Kosmetické konsultace a výkony jsou hrazeny
v hotovosti dle ceníku.

Ordinační hodiny ambulance
jsou každý pátek od l4 do l8 hodin,
a ve čtvrtek od 8 do 11 hodin

(ve čtvrtek pouze pro objednané pacienty
po telefonické domluvě)

Informace a kontakt:
Telefon:  603 140 220 nebo 493 623611
(pevná linka pouze v ordinačních hodinách)
e-mail: doskojan@seznam.cz
web: www.doskocil.info

Prováděné výkony a ceník:
Odstraňování kožních znamének a jiných kožních a podkožních ložisek

Ze zdravotních důvodů  jsou odstraňována riziková mateřská znaménka, pigmentové névy a kožní
ložiska chronicky drážděná prádlem nebo při holení (výkon je hrazen zdravotní pojišťovnou).
Z kosmetických důvodů jsou odstraňována nepigmentovaná kožní ložiska, rozšířené žilky,
milia apod., u kterých nehrozí zdravotní riziko (výkon je hrazen v hotovosti, cena  400 Kč).

Piercing a náušnice (cena 300 Kč).
Operace očních víček

Operace horních očních víček, odstraňování xantelesmat, odstraňování tukových prolapsů dolních
víček. Složitější zákroky na dolních víčkách jsou prováděny v sanatoriu SANUS Hradec Králové.

Operace odstálých ušních boltců
Pouze u dětí do 10 let je tato operace hrazena zdravotními pojišťovnami, nad 10 let se jedná
o kosmetický výkon, který si pacient hradí v plném rozsahu (cena 7000 Kč).

Vzpomínka

V pondìlí 2. dubna si pøipomeneme smutné vý-
roèí: uplyne právì 10 let od úmrtí archeologa
PhDr. Jana Rulfa, nadaného vìdce. Bylo mu pou-
hých 45 let. Je pochován na hoøickém høbitovì.

Vzpomínají kamarádi.

Poprvé byla hoøické veøejnosti pøedstavena kolek-
ce staro�itností a umìleckých pøedmìtù na výstavì
Hospodáøsko-prùmyslové jednoty okresu Hoøické-
ho v roce 1879, a tøeba�e se po jejím skonèení pøed-
mìty vrátily zpìt ke svým majitelùm - magistrátu,
farnímu úøadu i hoøickým sousedùm, vzniká ji� záhy
nato my�lenka na zalo�ení vlastního muzea. Té se v
roce 1883 chopila Mì��anská beseda a jejími hlavní-
mi protagonisty se stali Vilém Dokoupil, první øedi-
tel sochaøsko-kamenické �koly, Franti�ek Pokorný,
úèetní Obèanské zálo�ny a znalec regionální histo-
rie, a dìkan Bohumil Hakl. V roce 1887 byl zalo�en
Archeologický a muzejní spolek, pøedchùdce dne�-
ního mìstského muzea.

Hned v prvních letech své existence zaznamenalo
muzeum dynamický rozvoj, jen� byl dán nejen do-
sud nevyèerpanými zdroji památek ve mìstì i v oko-
lí, ale i nad�ením pro novou vìc. Rozvoj muzea znaè-

nì ovlivnily v 90. letech 19. století i obì velké pra�-
ské výstavy - Jubilejní výstava (1891) a Národopisná
výstava èeskoslovanská (1895), na její� pøípravì se
èlenové hoøického spolku aktivnì podíleli. Rychle
rostoucí sbírky z darù hoøických sousedù i korporací
v�ak postavily èleny spolku pøed nelehký úkol zajis-
tit pro nì vhodné umístìní. První místnosti pro své
sbírky získal spolek v budovì radnice a pozdìji v
sousedním Mìstském domì. Problém èastého stì-
hování a støídání prostor více i ménì vhodných byl v
r. 1903 vyøe�en umístìním sbírek v novì postavené
�kole Na Daliborce. To se v�ak ji� do èela spolku do-
stává dal�í skvìlá osobnost - odborný uèitel Jan Ky-
selo, vynikající znalec umìní starého, lidového i mo-
derního, z jeho� iniciativy vzniklo v Hoøicích Podkr-
kono�ské prùmyslové muzeum, Umìlecká síò Na
Habru i známá Galerie plastik. Z celé øady dal�ích
dobrovolných muzejních pracovníkù jmenujme ale-
spoò profesory obchodní akademie Bedøicha Mend-
la, pozdìj�ího profesora hospodáøských dìjin na
Karlovì univerzitì, a Eduarda Zwiefelhofera.

V r. 1937 byl Archeologický a muzejní spolek v sou-
ladu se zásadami moderního muzejnictví pøemìnìn
na Vlastivìdné muzeum okresu hoøického a byla
pøesnì vymezena jeho náplò i pracovní obvod. Ji�
øadu let nedostaèující a nevyhovující umístìní v Da-
liborce se zmìnilo v r. 1940 v kritické ztrátou dal�ích
dvou depozitáøù. Situaci se podaøilo vyøe�it poèát-
kem r. 1942 díky pochopení okresního hejtmana
JUDr. Franti�ka �rámka (popraven nacisty 17. 6.
1942 v Pardubicích), jeho� zásluhou získalo muze-
um svou nynìj�í budovu na hoøickém námìstí, uvol-
nìnou po pøestìhování okresního úøadu do nové bu-
dovy na Husovì tøídì. Politické a spoleèenské zmì-
ny po únoru 1948 zasáhly i oblast muzejnictví. Od 1.
ledna 1951 byla okresní muzea pøevzata lidosprávou
a práce v nich profesionalizována. Hoøické muzeum
získalo dva placené zamìstnance, vedle nich� si v�ak
ponechalo i øadu dobrovolných spolupracovníkù, a
nový název Okresní vlastivìdné muzeum v Hoøicích.
Po územní reorganizaci v r. 1960 a pøesunutí sídla
okresní správy do Jièína byl zmìnìn úøední název
na Mìstské muzeum v Hoøicích. Od r. 1992 je jeho
zøizovatelem Mìsto Hoøice a kromì budovy na ná-
mìstí nále�í k muzeu i Galerie plastik a Masarykova
vì� samostatnosti.

Výstava Pøírùstky a restaurátorské práce, uspoøá-
daná pøi pøíle�itosti 120. výroèí zalo�ení Archeolo-
gického a muzejního spolku, dokládá odbornou péèi
o muzejní sbírky v posledním desetiletí a nechybí
ani nejstar�í písemné památky, vze�lé z èinnosti
spolku.                                                    Oldøi�ka Tomíèková

Hořické muzeum v letech 1887 - 2007Z historického kalendáře

Odkud se vzal Apríl
Tento zvyk, aè není pùvodem èeskou tradicí, se u

nás zøejmì díky na�emu smyslu pro humor zabydlel
a zdomácnìl.

O pùvodu aprílových �ertíkù není mnoho zápisù,
ale jsou prameny, podle kterých smích, tropený z
nachytaných lidí, vznikl pùvodnì z veselé nálady z
pøicházejícího, usmìvavého jara, kdy jaro viditelnì
pøebíralo �ezlo po nevlídné zimì. První písemné
sdìlení o aprílu  u nás pochází z roku 1690, jeho au-
torem byl Bartolomìj Chrystellia z Prahy. Na konci
18. století byly zprávy o �aprílovém vyvádìní� u�
èastìj�í.

Tento den, tedy 1. dubna bývalo zvykem stejnì
jako 30. dubna, èastovat známé a pøíbuzné �aprí-
lem�. Dnes se takovým �ertíkùm øíká �kanadské �er-
tíky�. V døívìj�ích dobách se èasto posílalo �obìti
aprílu� nìco vypùjèit èi nìco zakoupit. �lo samozøej-
mì o vìci, které neexistovaly, napø. vtipné semínko,
komáøí sádlo, zajeèí peøí, obecní nù�ky, hodináø-
skou motyku, èervené høebíky a v neposlední øadì
bublinky do vodováhy nebo mezery do �ebøíku. Zná-
mou vìcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatá-
èek.

Zkrátka, v tento den si ka�dý dával velký pozor,
aby �nenalétl� na nìjaký apríl, o kterém by se mluvi-
lo je�tì velmi dlouho.

HOŘICKÝ DIVADELNÍ
APRÍL 2007
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Výstavy

Výtvarná skupina
�Salón 493�

Malba, grafika, plastika, fotografie.
ve �torchovì síni muzea.

Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin
do 15. dubna 2007.

Archeologický
a musejní spolek v Hoøicích

1887 - 2007
Výstava pøírùstkù a restaurátorských prací

k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò muzea od 5. dubna.

Ilustrace
Markéty Prachatické

�torchova síò muzea
od 19. dubna do 20. kvìtna.

Jaroslav Urbánek
Sochy

Slavnostní ukonèení výstavy.
Galerie plastik, 31. bøezna, od 15 hodin.

Dům kultury Koruna v dubnu 2007

Úterý 3. dubna 2007 v 19.30 (RADNICE)
POPRVÉ VDANÁ

DIVADELNÍ APRÍL 2007,
pøedstavení Dejvického divadla, Ta�jana

Medvecká (Cena Thálie)
vstupné 150/120,- Kè (studenti 60,- Kè)

Středa 4. dubna 2007 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY

vstupné 30,- Kè

Čtvrtek 5. dubna 2007 v 19.30 hodin
PETR RÍMSKÝ & ZDENÌK HAMØÍK

Klubový koncert v pøísálí DK Koruna
vstupné 90,- Kè

Sobota 7. dubna 2007 ve 14.30 (RADNICE)
NÁPAD MY�KY TEREZKY

aneb O ZLÉ KOZE
DIVADELNÍ APRÍL 2007,

Loutkáøský soubor ZVONEK - Hoøice
vstupné 30,- Kè

Sobota 7. dubna 2007 ve 20.00 hodin
XANTIPA - 30 LET

Rockový veèírek k výroèí kapely.
vstupenky v papírnictví Malpa

Sobota 14. dubna ve 14.30  (RADNICE)
TØI ÈARODÌJNICE

DIVADELNÍ APRÍL 2007, Divadelní soubor
Julie Juri�tové - Praha

vstupné 50,- Kè

Neděle 15. dubna 2007 v 19.30 hodin
LO STUPENDO

aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Pøevzaté pøedstavení Divadla Na Vinohradech

(DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ)
vstupné 190/170/150,- Kè

Úterý 17. dubna 2007 v 18.00 (RADNICE)
KONCERT �ÁKÙ MELODIE

dobrovolné vstupné

Pátek 20. dubna 2007 v 19.30 hodin (DKK)
SUGAR (Nìkdo to rád horké)

DIVADELNÍ APRÍL 2007,
divadelní soubor KLICPERA - Chlumec

vstupné 60,- Kè

Sobota 21. dubna ve 14.30 (RADNICE)
KA�PÁRKOVO JARNÍ PUTOVÁNÍ

DIVADELNÍ APRÍL 2007,
soubor KLOBOUK - ZU� Melodie

vstupné 30,- Kè

Úterý 24. dubna 2007 v 19.30 (RADNICE)
Q VOX

Koncert Klubu pøátel hudby
vstupné 100/80,- Kè (studenti 40,- Kè)

Středa 25. dubna 2007 v 18.00 (RADNICE)
KONCERT �ÁKÙ ZU�

dobrovolné vstupné

Středa 25. dubna 2007 v 19.30 hodin
TANEÈNÍ PRO (NE)POKROÈILÉ

Zahajovací lekce
kursovné pro taneèní pár 1000,- Kè

Sobota 28. dubna 2007 ve 14.30 hodin
KA�PÁREK V MOCI ÈARODÌJNICE

DIVADELNÍ APRÍL 2007,
loutkáøský soubor MARTÍNEK - Libáò,

vstupné 20,- Kè.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat o Velikonoèním pondìlí 9. dubna od
14 hodin a v nedìli 22. dubna, také od 14 hodin v
modlitebnì CÈH v bývalé synagoze v Tovární
ulièce.

Ten druhý hořický Aleš
Al�ùv pomník (1922) od FRANTI�KA DUCHAÈE-VY-

SKOÈILA (1886-1928) ve Smetanových sadech
pøedstavuje jednu ze sochaøských ikon hoøického
mìstského prostoru. Umístìním pøi hlavní pro-
menádì parku se s ním, mo�ná bezdìky, setkává
vìt�ina Hoøièákù i turistù. Okolnostem souvisejí-
cím s budováním tohoto prvního Al�ova památ-
níku ji� byla vìnována patøièná pozornost.1  Pou-
ze úzký okruh zasvìcencù je ov�em obeznámen se
skuteèností, �e Vyskoèilùv Ale� není jediným so-
chaøským portrétem slavného malíøe v hoøických
sbírkách. Depozitáø Galerie plastik ukrývá jiného
Al�e2 , neménì zdaøilého a v kontextu dìjin èeské-
ho moderního sochaøství nespornì slavnìj�ího.
V roce 1902 jej vymodeloval èerstvý absolvent
pra�ské Akademie, sochaø BOHUMIL KAFKA (1978-
1942), a jeho putování do hoøické portrétní sbírky
poutavì ilustruje dochovaná korespondence ak-
térù události.

Bohumil Kafka zaèal na Al�ovì poprsí  pracovat
z podnìtu SVU Mánes, který je hodlal uplatnit na
souborné výstavì Al�ova díla, je� byla pøipravo-
vána k oslavì Mistrových padesátin. Kafka, jako
mladý èlen spolku, tak dostal pøíle�itost vytvoøit
jeden ze svých prvních reprezentativních portré-
tù.3  Mladý sochaø pùsobil toho èasu jako asistent
STANISLAVA SUCHARDY (1866-1916) na Umìlecko-
prùmyslové �kole v Praze, kde se zdokonaloval
zejména v reliéfní dekorativnì pojaté tvorbì, pøí-
znaèné pro soudobé Suchardovo dílo. Smysl pro
pùsobivost dekorativních prvkù je patrný i na ra-
ných Kafkových portrétech, v uplatnìní zajímavé-
ho naturalistického detailu i v malebné podrob-
nosti odìvu. Bìhem asistentury u Suchardy Kafka
postupnì nabývá schopnosti maximálnì vyu�ít
mo�ností dekorativizmu pøi primárním zohled-
nìní problému formy. Pøedev�ím ve velkorysé
stavbì sochy toti� Kafka nezapøe vliv svého dru-
hého uèitele, profesora Akademie J. V. MYSLBEKA

(1848-1922). V Kafkových dílech z poèátku 20.
století je tak pøítomen �protiklad dekorativního a
monumentálního sochaøství, vyhranìný právì
v osobách obou Kafkových uèitelù�4 .

Dualita principù je rozpoznatelná i v podobiznì
Mikolá�e Al�e. V tomto pøípadì se Kafka pokusil
o slouèení pøedeslaných sochaøských pøístupù,
kdy� monumentálnì koncipovanou plastickou
formu pojednal v duchu secesního tvarosloví. Vy-
tvoøil pevnì sevøenou kompozici, její� poutavá si-
lueta nadlouho pøedurèila umìlecký kánon zpo-
dobení Mikolá�e Al�e. Kafka nechal na mohutnì
pùsobícím poprsí zaznít charakteristické fyzio-
gnomické rysy portrétovaného, stejnì jako pù-
vabné detaily kabátce, v nìm� je Ale� odìn. Al�o-
vou podobiznou Bohumil Kafka ji� na poèátku
kariéry pøedznamenal kvality, je� budou pøíznaè-
né nejen pro trojrozmìrné portréty vrcholného
období jeho tvorby.

Al�ùv portrét si mohli Hoøièáci poprvé prohléd-
nout ji� v roce 1903, kdy byl jako neprodejný ex-
ponát instalován v sekci SVU Mánes Výstavy èes-
kého severovýchodu. Kafka se této akce úèastnil
nejen z pozice reprezentanta pra�ského umìlec-
kého spolku, ale také jako bývalý �ák hoøické so-
chaøské �koly, jen� zdej�í umìním prodchnuté
prostøedí dobøe znal. Dopis, který z Hoøic krátce
po skonèení výstavy obdr�el, pro nìj zøejmì nebyl
a� takovým pøekvapením. Uèitel JAN KYSELO

(1870-1923), neúnavný organizátor hoøického
kulturního dìní, Kafku informoval o zámìru ote-
vøít v Hoøicích výstavní síò, respektive pový�it

místnost ve �kole na Habru, ji� døíve u�ívanou
k umìleckým úèelùm, na oficiální výstavní pro-
stor, a to v�e �z u�lechtilé pohnutky pomoci tro-
chu umìní ku porozumìní na èeském venkovì�5 .
Kyselo v listì barvitì vykresluje, jak zásadní akvi-
zici by portrét Mikulá�e Al�e pro Umìleckou síò
pøedstavoval v ohledu umìleckém i výchovnì
vzdìlávacím a konèí my�lenkou: �Prosím tedy,
nemáme mnoho prostøedkù, pùjète nám poprsí
uvedené na del�í èas, aneb stanovte nám k úèelu
tak u�lechtilému cenu hodnì mírnou.�6  Kafka
prosbì vyhovìl a Al�ùv portrét do Hoøic zapùjèil.
Posléze nabídl Hoøickým sochu k odkoupení, ti
v�ak nedisponovali potøebnými finanèními pro-
støedky, a Ale� se tak po èase vrátil zpìt do Kafko-
va pra�ského ateliéru.

V roce 1904 obdr�el mladý sochaø Hlávkovo
studijní stipendium a odjel do Paøí�e, kde s pøe-
stávkami setrval ètyøi roky. Francouzský pobyt
pøinesl umìlci mezinárodní úspìch a práce vznik-
lé v tomto období jsou veskrze hodnoceny jako
vrchol Kafkova secesního sochaøství. �ivé kon-
takty Bohumila Kafky s Hoøicemi pokraèovaly i
navzdory vzdálenosti paøí�ské metropole. Kafka
z Francie èile korigoval také dal�í osudy Al�ovy
podobizny.

Na sochaøský portrét Mikolá�e Al�e se zatím ne-
zapomnìlo ani v Hoøicích, kam malíø bìhem Kaf-
kovy paøí�ské stá�e osobnì zavítal a pøislíbil ma-
lovat historický výjev bitvy na Gothardì. Bystrý
uèitel Kyselo nadchl Hoøice pro my�lenku pøevést
v dílnách sochaøské �koly Kafkùv sádrový model
do u�lechtilého materiálu a toto dílo posléze vì-
novat Mistru Al�ovi jako upomínku na jeho pobyt
v Hoøicích. Sochaø Kafka se ov�em proti prosté
reprodukci ve �kolních dílnách ráznì ohradil:
�Kdy� modeloval jsem Al�ovo poprsí, pøedstavo-
val jsem si je ulito v bronzu, a takové jest také
jeho podání! Jest proto nepøípustno, aby v této
podobì (technice) okopírováno bylo do kamene;
bylo by to proti mému umìleckému pøesvìdèení
a proto lituji, �e nemohu pøipustiti, aby poprsí
bylo �kolou odbornou provádìno.�7  Vzápìtí v�ak
sám navrhuje øe�ení: �Al�e mám rád jako Vy, a
nemohu mu nic odepøít; udìláme mu tedy spo-
leènì radost! Poprsí byste v odborné �kole vy-
punktírovali v mramoru a do Prahy mì ho za-
slali. A� tam zase budu po�ádal bych Mistra Al�e
o nìkolik seancí a mramor bych dle pøírody
(sádrového modelu se nepøidr�uje) dokonèil.
Prosím za sdìlení, zdali Vám tento jediný zpùsob
rozlu�tìní vìci konvenuje.�8  Návrh byl �kolou ak-
ceptován s podmínkou, �e pùvodní sádrový mo-
del bude Kafkou vìnován do sbírek hoøické Gale-
rie plastik.

Roku 1909 vskutku reprodukovala hoøická
�kola poprsí Al�e do untersbergského (naèerve-
nalého) mramoru a socha byla, pøesnì dle doho-
dy, postoupena Kafkovi ke koneèné korektuøe.
Následující události se ji� od pùvodního plánu
znaènì odchýlily. Kdy�  chtìl Kafka hotové poprsí
Al�ovi odevzdat, malíø se údajnì zalekl, �e by tak
mohutný mramor po�kodil podlahu jeho bytu. A�
ji� byla dùvodem váha kamenné sochy èi Al�ùv
zdravì kritický pøístup k instalování vlastní busty
ve vlastním domì, dùsledkem bylo, �e malíø od-
mítl portrét pøijmout. Pobídl sochaøe, aby poprsí
vìnoval spolku Mánes pro výzdobu nové budovy,
její� stavba byla plánována.9  Tento postup ov�em
pobouøil Hoøièáky, kteøí Kafku obvinili
z poru�ení pùvodní úmluvy. Sochaø se plamennì
obhajoval a zøejmì demonstrativnì pozdr�el ode-
slání Al�ova sádrového modelu do galerie. Hoøiètí
a sochaø Kafka si vymìnili je�tì pìkných pár do-
pisù, ne� nalezli spoleèný konsenzus. Koneènì byl
na konci roku 1909 Kafkùv portrét Mikolá�e Al�e,
poètvrté a natrvalo, doruèen do Hoøic a pøedán
do sbírky Galerie plastik, kde dodnes pøedstavuje
jedno z  nejkvalitnìj�ích portrétních dìl. Jakousi
satisfakci za prùtahy s jeho dodáním pøedstavo-
val pro galerii Kafkùv souhlas k vytvoøení sádro-
vého odlitku impresivní náhrobní plastiky Objetí
Lásky a Smrti (Kaizlùv pomník, 1907), která
v hoøické kolekci reprezentuje pozoruhodné dílo
sochaøova secesního období.

Poznámky:
1 Napø. JILEMNICKÝ Alois, Kámen jako událost. Pra-

ha 1984, s. 272, 273.
2 Bohumil Kafka, poprsí Mikolá�e Al�e, 1902, sád-

ra, v. 69 cm, Galerie plastik. Literatura: PROCHÁZKA

Václav, katalogy výstav (1962, 1978) a katalog stálé
expozice na hradì Pecka (1968); srov. MÁDL K. B.,
Bohumil Kafka. Jeho dílo od r. 1900 do r. 1918. Pra-
ha 1919; srov. MAREK J. R., O sochaøi Kafkovi. Cesta
2, Praha 1919-20.

3 V roce 1902 modeloval  Kafka mimo jiné i portrét
Dr. Antonína Frièe nebo podobiznu F. Aný�e
s chotí.

4 WITTLICH Petr, Sochaøství èeské secese. Praha
2000, s. 321.

5 Dopis Jana Kysely Bohumilu Kafkovi, 17. 9. 1903,
Archiv NG.

6 Dopis Jana Kysely Bohumilu Kafkovi, 17. 9. 1903,
Archiv NG.

7 Dopis Bohumila Kafky Václavu Weinzettlovi
(?), 20. 3. 1908, Muzeum Hoøice.

8 Dopis Bohumila Kafky Václavu Weinzettlovi
(?), 20. 3. 1908, Muzeum Hoøice.

9 Mramorové poprsí se nachází ve sbírkách Národ-
ní galerie, kopie na hrobì M. Al�e na Vy�ehradském
høbitovì.

JANA CERMANOVÁ

Alšův náhrobek na Vyšehradském hřbitově.

Alšova busta ve sbírce hořické galerie.

Bohumil Kafka v roce 1910. Foto Archiv NG.

Bohumil Kafka, Poprsí Mikoláše Alše, sádra 1902. Archiv Národní galerie v Praze.
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AUTOŠKOLA

LEJSEK
Autoškola Josefa Lejska

Karlova 198, Hořice, tel. 493623670,
vám nabízí provádění výcviku

v řízení motorových vozidel:
1) malého motocyklu, skupina „M“

2) motocyklu skupiny „A“
3) osobního automobilu, skupina „B“

4) nákladního automobilu, sk. „C“
5) traktoru, skupina „T“

Kondiční jízdy uvedených vozidel.
Školení řidičů.

Výcvik provádíme na nových
vozidlech zn. Ford Fiesta, Škoda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
každou středu v 15 hodin.

Autoslužby
• Výměny a prodej

motorových a převodových olej ů
• Prodej akumulátorů

Pneuservis
• Montáž a vyvažování pneumatik

osobních a dodávkových vozidel,
vč. AVIE a motocyklů (provádíme

na moderních strojích Corchi).
Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na všechna motorová vozidla.

Montáž pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!

• Zajišťujeme protektorování pneumatik
• Opravy vzdušnic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

MOBIL: 737 744 821
www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz
www.nabytek-vojacek.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ

Doprava a konzultace zdarma

AUTOSERVIS
Hořice v Podkrkonoší

Autosalon ŠKODA
Čelakovského ulice

Prodej - servis - leasing
 ŠKODA

HAVEX AUTO HOŘICE

Telefon: 493 623 921 / GSM: 737 226 223 / e-mail: ho.servis@havex.cz

HAVEX AUTO HOŘICE

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V I N O T É K A

MONTÁ�, PRODEJ, SERVIS JÍZDNÍCH KOL A FITNESS ZNAÈEK OLPRAN A DOMINATOR.
ADRESA: �I�KOVA 1021 HOØICE (AREÁL ZEZ, VRÁTNICE).

KONTAKT: MOBIL 606 717 930, FAX 493 620 040, E-MAIL: olpranservis@seznam.cz.
PRACOVNÍ DOBA: PO-PÁ 8,00 - 17,00.

DÁLE NABÍZÍME: ODBORNÝ SERVIS ROTOPEDÙ A JÍZDNÍCH KOL V�ECH ZNAÈEK.

OLPRAN

NABÍZÍME VÝPRODEJ KOL
DĚTSKÝCH, HORSKÝCH, TREKINGOVÝCH
V CENÁCH JIŽ OD 990,- Kč

ROTOPEDŮ,
POSILOVACÍCH LAVIC
CENY FITNESS
OD 790,- Kč

VÝPRODEJ MODELU:
Dìtské kolo Olpran Buddy

vel. 20", celoodpru�ený rám,
5 rychlostí, urèeno pro dìti od 5-7 rokù.

Stálá cena 2.490 Kè
  Akèní cena 1390,- Kè

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.
Nechoïte jen tak, objednávejte se!

Nechoïte jen tak, objednávejte se!
Koruna hledá nájemce restaurace
Podmínky budou zveøejnìny v dohledné dobì

na úøední desce MìÚ.
Infomace také v DK KOruna, tel. 493 623 624.

Prodám Tatramatku
Prodám funkèní automatickou praèku Tatra-

mat. Telefon 493 623 647.
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola
MILOSLAV RYS

Žižkova 1957, Hořice
Tel: 493 621 932

www.kola.rys.cz
Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00

So 8.00 - 11.00

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEBDOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

Ing. Pavel Hančar
KONCESOVANÝ DRAŽEBNÍK, TEL. 493 621 003, 493 621 736, RIEGROVA 1048, HOŘICE

Prodej bytů
do osobního vlastnictví

Firma IMO-STAR 98 s.r.o., 500 09 Hradec Králové,
Na Hrázce 273, tel/fax: 495 264 007, gsm: 777 955 855,

Zahájen prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích:
Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví

- jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m2 do 84 m2,
VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH.

Ceny od 711 000,- Kč ve vyšším standardu vybavení včetně DPH.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
výstavbu druhé
etapy

� P I CA R
PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

• Vypracování projektové
dokumentace pro novostavby,
rekonstrukce a modernizace
objektů pozemních staveb.

• Vypracování dokumentace
v jednotlivých stupních projektu

dle Vašich požadavků.
• Vypracování dokumentace

stávajícího stavu stavby včetně
jejího zaměření.

Ing. Jiří Špicar
Třešňová 1960, 508 01 Hořice

Mobil: 732 145 813
http:// www.spicarprojekt.wz.cz

e-mail: spicar@mujmail.cz

Pracoviště Lázně Bělohrad nabízí
• Průmyslová hnojiva - volně ložená i balená

Uhlí hnědé tříděné - ořech 1, ořech 2, kostka - Ledvice
• Písky, štěrky, kameniva, ozdobný kačírek - 16 druhů

Zahrad. substráty, rašelina, mulčov. kůra - vol. lož. i balené
• Doprava sklápěčková - souprava Tatra 815 + vlek, IFA solo

Kontejnerové oleje ARAL  -  stáčené  -  výrazně nižší ceny
• Nafta motorová - kvalitní minerální z českých rafinerií

ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ - délka 25 a 33 cm

U volně ložených komodit možnost zajištění dopravy,
vážení na cejchované digitální váze.
Informace a objednávky :

telefon/fax: 493 792 336 e-mail: info@agpjicin.cz mobil: 737 213 699
http: www.agpjicin.cz

Firma TEXLA a.s.,
laminování textilií pro automobilový prùmysl,

hledá pro svùj novì rekonstruovaný objekt v Ostromìøi

PRACOVNÍKY
PRO OBSLUHU

LAMINAČNÍ
LINKY

Zájemci mohou poslat svùj �ivotopis na e-mail adresu
info@texla.cz

nebo v zalepené obálce donést na vrátnici firmy.
V �ivotopise nezapomeòte uvést Vá� telefonní kontakt ,

mo�ný termín nástupu,
Va�e vzdìlání, historii Va�eho zamìstnání.

Texla a.s.
T. G. Masaryka 303, Ostromìø, PSÈ 507 52

  Texla

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830
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Hořické občasné noviny
Vydává Spoleènost pro vydávání

Hoøických obèasných novin, registrovaná MV jako
obèanské sdru�ení. �éfredaktorem je Antonín Rudl,
grafickou úpravu a pøedtiskovou pøípravu provádí

Václav Bukaè, tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové.
Registrováno Ministerstvem kultury ÈR

pod èíslem MK ÈR E 11555.
Adresa redakce: �alounova 919, 508 01 Hoøice,

telefon: 493 622 921, (projednání a sazba inzerce také
493 624 497 nebo 775 291 242).

E-mail: mag@cbox.cz.

Biograf Na Špici v dubnu

Úterý 3. 4.  - Středa 4. 4.  ve 20.00

SAW 3
Jigsawovi (Tobin Bell), obávanému mozku v pozadí

krutých a promy�lených her, v nich� jeho obìti svádìjí
boj o vlastní �ivoty, se s pomocí jeho nové uèednice
Amandy (Shawnee Smith) podaøilo znovu uniknout
policii a zmizet. Zatímco se mu policejní detektivové

marnì sna�í pøijít na stopu, doktor Lynn Denlon (Bahar
Soomekh) a Jeff (Angus Macfadyen) se pomalu stávají

dal�ími pì�áky na jeho zvrhlé �achovnici.

Pátek 6. 4.  ve 20.00

KVASKA
Hlavního hrdinu vìznì Mickiho dr�í pøi �ivotì jen jeho
velká láska k muzikálové hvìzdì Karin, kterou ale zná
jen z èasopisù. Aby se s ní mohl seznámit, rozhodne se

zúèastnit vypsaného konkurzu na nový muzikál a uteèe z
vìznice. Micki se komplikovanì stane èlenem souboru a

zaèíná se sbli�ovat s Karin. Ta ale chodí s hlavním
sponzorem projektu Oskarem...

Pondělí  9. 4. - úterý 10. 4. - středa 11. 4.
v 17.30 a ve 20.00

VRATNÉ LAHVE
Re�isér Jan Svìrák zaèíná 13. bøezna 2006 natáèet nový
snímek podle scénáøe svého otce Zdeòka Svìráka Vratné
lahve. Hrdinou pøíbìhu je uèitel v dùchodu, který pøijme
brigádnické místo ve výkupu lahví v jednom pra�ském
supermarketu. �Nová verze scénáøe se víc toèí kolem
hlavní postavy a jeho rodiny. Táta zapojil do pøíbìhu

osobní zku�enost s podzimem �ivota a teï to funguje - je
to osobní, pravdivé a je to smutnoveselé,� charakterizuje
obnovený projekt filmu Vratné lahve re�isér Jan Svìrák.

Pátek 13. 4. - sobota 14. 4.
- neděle 15. 4. ve 20.00

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE

Repríza filmové verze románu Bohumila Hrabala v re�ii
Jiøího Menzela. Do hlavní role obsadil bulharského

herce Ivana Barneva a èeského herce Oldøicha Kaisera.

Klubový cyklus Filmové návraty
úterý 17. dubna 2007  v 19.30

NA VÝCHOD OD RÁJE
Americký barevný �irokoúhlý film Elii Kazana Na

východ od ráje je adaptací stejnojmenného románu
Johna Steinbecka. Vypráví o �ivotì kalifornského

farmáøe Adama Traska a jeho dvou synù. V moderním
zpracování biblického pøíbìhu Kaina a Abela se autor

sna�í dobrat podstaty dobra a zla.

Středa 18. 4. ve 20.00

DVEŘE DOKOŘÁN
Will (Jude Law) a jeho kamarád Sandy (Martin

Freeman) jsou spolumajiteli vzkvétající londýnské
firmy, která se zabývá zahradní architekturou. Nedávno

své moderní studio pøestìhovali na King�s Cross � do
centra nejambicióznìj�ího regeneraèního projektu

v Evropì � kde v�ak jejich kanceláøe vzbuzují zvý�ený
zájem místních zlodìjských gangù. Will se v rozhoøèení
z dal�ího vloupání rozebìhne za jedním z mladých èlenù
gangu, Mirem (Rafi Gavron), a pronásleduje jej a� do
bytu, kde mladý zlodìj �ije se svou matkou, bosenskou

emigrantkou Amirou (Juliette Binoche)�

Čtvrtek 19.4.   - Pátek 20. 4. ve 20.00

ROCKY BALBOA
Je to u� spousta let co stál Rocky Balboa (Sylvester

Stallone) v ringu. Jeho milovaná �ena Adrian zemøela
a jeho syn si zaøizuje vlastní �ivot. Rocky vede svou

malou restauraci a prosperuje jen díky za�lé slávì. Rána
osudu v�ak pøíjde ve chvíli, kdy je Rocky svìdkem

virtuální simulace televize ESPN, která proti sobì do
ringu postaví jeho a úøadujícího mistra tì�ké váhy

Masona �The Line� Dixona (Antonio Tarver). A Rocky
zvítìzí, èím� se rozpoutává obrovský mediální kolotoè.

Balboa se z èistajasna ocitá ve støedu dìní�

Sobota 21. 4. - neděle 22. 4. ve 20.00

GOYOVY PŘÍZRAKY
Pøíbìh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na
�panìlský královský dvùr jako dvorní malíø. Je zalo�en

na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Tøetí zásadní postavou
velkého dramatu je Goyùv pøítel, katolický mnich

Lorenzo. V èasech, kdy se Evropou jako morová nákaza
�íøila francouzská revoluce, posílila katolická církev ve

�panìlsku svou moc znovuobnovením inkvizice...

Pondělí 23. 4. ve 20.00,
úterý 24. 4.   v 17.30 a ve 20.00

PRÁZDNINY
PANA BEANA

Neortodoxní postup sice pøiná�í øadu potí�í, ale na konci
série událostí, kterou by �lo také charakterizovat jako

sled mimoøádnì ne��astných pøíhod, stojí v�dy
triumfálnì jako vítìz - Bean, pravá filmová katastrofa.
Bát by se mìli pøedev�ím Francouzi, pùvodnì chtìl pan

Bean na Francouzské riviéøe pouze nachytat trochu
bronzu, ale �ivot tohoto �kodolibého smolaøe ani mimo
hranice Velké Británie nijak ne�etøí, a tak se pohodová

cesta zmìní v sérii zmatkù, nehod a katastrof, které
vyvrcholí promítáním jeho velmi peprného prázdnino-

vého deníèku na filmovém festivalu v Cannes.
V jedné z dal�ích hlavních rolí záøí Karel Roden.

Čtvrtek 26.4. ve 20.00

ŠTĚSTÍ NA DOSAH
Chris Gardner (Will Smith) je otec tøíèlenné rodiny,

který se zoufale sna�í najít takovou práci, aby dokázal
u�ivit sebe a své nejbli��í. Pøesto�e vyvíjí obrovské úsilí,
aby udr�el rodinu nad vodou, matka (Thandie Newton)
jeho pìtiletého syna Christophera (Jaden Christopher

Syre Smith) u� nedoká�e vzdorovat psychickému stresu z
permanentní finanèní krize a po tì�kém rozhodování je

opustí. Chris, který je nyní svobodným otcem, se i nadále
v�emi mo�nými zpùsoby sna�í najít lépe placenou práci.

Inzerce
Prodá se mapa Soulu, vèetnì plánu podzemní

dráhy. Zn. Nejvy��í nabídce, nevhodný dárek.

Čert opět v muzeu
Co èert nechtìl, v muzeu se objevil Èert. Vyjádøil

uspokojení nad jeho intelektuální úrovní a ocenil
té� objektivní a vyvá�ené zpravodajství, je�, jako
jediné médium, pøinesl ná� list o jeho vystoupení
na veletrhu. Jako obvykle po�ádal pak predátor o
jistou dotaci na svùj obvyklý program a jako ob-
vykle obdaroval paní PhDr. T. Pøinesl jí tentokrát
mapu mìsta Soulu vèetnì plánu podzemní dráhy.
Paní PhDr. T. byla tak trochu na rozpacích, pro-
to�e se do Koreje zrovna nechystá.

Zajímavý investiční
záměr

(Hoøice 1. 4.) Hoøický astronomický krou�ek se
probral ze zimního spánku a pod dojmem infor-
mace, �e Trokavec to nechce, rozhodl se pøebudo-
vat hoøickou observatoø na americkou radarovou
stanici. Strana Za Hoøice krásnìj�í souhlasí,
nebo� souhlasí se v�ím kromì Lidlu. Souhlasí i
èervená èást politického spektra, ov�em pod pod-
mínkou, �e na druhé hoøické rozhlednì na Chlu-
mu bude instalován radar ruský. Hoøice tak bu-
dou chránìny hned dvìma protiraketovými de�t-
níky, co� by se mohlo pøíznivì demograficky pro-
jevit. Problémy nebudou ani se zelenými, hoøická
policie je ochromena, a tak jim nemá kdo zmlátit
poslankyni. Amerièani pøijedou jako obvykle ko-
lem 6. kvìtna, na námìstí si jako obvykle zastøíle-
jí a po bitvì radar obsadí. Bydlet budou v kempu.
Jako obvykle.                                               Zdroj: Lírpa

Mary Staggs Detox
� Je zalo�ena na elektrolýze a podporuje pøiroze-

nou detoxikaci, která tìlu umo�òuje upevnit zdraví.
� Je zalo�ena na bioenergetické stimulaci rùzných

tkání, orgánù a systémù, které potom mohou lépe
vykonávat svoji detoxikaèní funkci.

� Výsledek opakovaného 30minutového sezení je
uvolnìní usazenin a odpadních látek a pøirozená
stimulace orgánù, které mají na starosti odvodòo-
vání a vyluèování �kodlivých látek z tìla.

� Poèet sezení je závislý na vìku a pocitech èlovì-
ka, mìjte na pamìti, �e pokud je Vám tøicet, ètyøicet
nebo padesát, strávili jste stejnì tolik let tím, aby
jste se �dopracovali� ke svému souèasnému zdra-
votnímu stavu a toxicitì.

Nechoïte jen tak,
 detoxikujte se!

Komenského 274
Telefon:493 620 393

 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz

 IÈO: 866 96 718
ICQ: 335-286-923

Odveta podle stejných not
Turnov pøijel do Lomnice s odhodláním vyhrát a

bylo to znát hned v zaèátku utkání. Vyrukovali na
Medvìdy z Hoøic úpornou obranou s vidinou rych-
lých brejkù , hlavnì Bláhy, který v minulém zápase
byl jejich jediným støelcem.

V první tøetinì se jim tato taktika vyplatila a Bláha
z brejku poslal Devils do vedení 1:0.Grizzlies se uvì-
domili tuto hrozbu a tohoto hráèe si zaèali více v�í-
mat. Vyrovnání vzápìtí zaøídil krásným gólem
v pádu J. �picar.

Druhou tøetinu zaèali Hoøiètí ve velkém stylu a R.
Su�ír po individuelní akci zvý�il na 1:2. P. Jalový
usmìrnil odra�ený puk soupeøova golmana za jeho
záda a ten samý hráè pøihrál zpoza branky L. Petero-
vi a bylo to 1:4.

Ve tøetí tøetinì ji� G.G. soupeøe k nièemu nepustili
a rozumnou hrou si udr�eli vítìzství. Pátý gól vstøelil
opìt R.Su�ír a na 2:5 sní�il opìt Bláha.

G.G. Hoøice jsou v Lomnici ji� v semifinále a èekají
na svého nového soupeøe. Podle v�eho bude o po-
znání silnìj�í ne� Turnov.                                                 cuk

Turnovský polodrahokam
změnili GG v uhlí

V prvním zápase semifinále dostali medvìdi tým
z Turnova a mìli jim co odvádìt.

Je�tì v základní finálové skupinì s ním prohráli po
velmi tvrdém, a� zákeøném soupeøovì hokeji 3:1.
Mno�stvím trestù v tomto utkání se dostaly obì
mu�stva na nelichotivé poslední místo v tabulce
slu�nosti. (A to je�tì disciplinární komise LHL nevy-
øe�ila rvaèku po skonèení zápasu, ve které jsme ale
zásluhou Jardy Tomá�ka zvítìzili.)

Druhý match mìl úplnì jiný prùbìh. Grizzlies vy-
rukovali na Turnov s velmi silnou a zodpovìdnou
obranou a v neposlední øadì s v prvním kole drafto-
vaným brankáøem Garantù Pájou Kune�em, který
nastoupil za zranìnou jednièku Martina Poura.

Tedy ji� témìø kompletní Grizzlíci uhráli proti De-
vils vyrovnanou první tøetinu 2:2. Ve druhé a tøetí
ji� dominovali pouze Hoøiètí, hlavnì druhý útok ve-
dený kapitánem Erbenem se svým totálním hoke-
jem. Pravé køídlo tohoto útoku M. Palou� dal dokon-
ce hattrick. Zápas skonèil celkem v poklidu 6:2 s mi-
nimem vylouèených.

Góly: Palou� 3, Koko�ín 2, Neèesaný 1.                   cuk

Junioři N. Bydžov opět poraženi
S dìtmi, nato� s teenegery je tì�ká práce, a to na-

víc s nimi museli Grizzlies bojovat o první postupo-
vé místo do semifinále Novobyd�ovské hokejové
ligy. Výbìr nejlep�ích juniorù z Byd�ovska a okolí
zvolil k cestì za vítìzstvím dùraznou a rychlou hru
plnou osobních soubojù.

Aè  ve svém vìku kvalitní hráèi, neustáli tyto sou-
boje , jak fyzicky , tak psychicky , ale potrestáni byli
vìt�inou pro pøíli� tvrdou hru Hoøiètí. Rozhodèí, ne-
pøímo ovlivòován rodièi byd�ovských hráèù, vyluèo-
val jednoho Medvìda za druhým. Velké mno�ství
vylouèených ale ustáli a trpìlivou hrou se dopraco-
vali k cennému vítìzství.

Góly støíleli M. Palou� po nezi�tné pøihrávce R. Èi-
háka a L. Petera v powerplay do prázdné branky
soupeøe. GG Hoøice vyhráli 2:0.                                    cuk

Kroma nad síly Grey Grizzlies
V prvním semifinále LHL se ve høe hoøických bor-

cù projevily v�echny nuance dùvodù prohraných zá-
pasù se Sklopískem Støeleè. Pomalé bruslení
s pouze náznaky kombinací, témìø bez tahu na
branku soupeøe. Pouze nìkolik polo�ancí zachraòo-
valo pohled na tým, který se na ledové plo�e ztrácel.
V�ichni útoèníci, obránci, ale i gólman(nìkolikrát
mu dìlali spoleènost pouze útoèníci Kromy) pùsobi-
li na ledì osamocenì jako Robinson Crusoe na pus-
tém ostovì, ne� potkal Pátka.

Kroma se bìhem dvou tøetin dostala do vedení 0:5
a ve tøetí tøetinì dal èestný gól po nepøíli� prudké
støele obránce J.Tomá�ek, na koneèných 1:5.         cuk

Medvědi se z písku nevyhrabali
Odveta se Støelèí zaèala pro Medvìdy katastrofál-

nì. Ji� v páté minutì prohrávali 4:0 a to v�e po vlast-
ních chybách. Sklopísek  oproti prvnímu zápasu na-
sadil oba dva lídry mu�stva Daòa  a Hlavatého do
jednoho útoku. Pravdìpodobnì proto, aby  tyto chy-
by øádnì potrestali a ofenzivní hokej Medvìdù, kte-
rý jim je vlastní,  tuto mo�nost soupeøi nabídl. I pøes
to v�echno Grizzly na konci druhé tøetiny srovnali
skóre na 4 :5 a nebýt krátkých tøetin( tøetina pouze
15 minut), tak by mohl být výsledek je�tì lep�í..

O pøestávce se Medvìdi dohodli, �e se pokusí bez-
chybnì bránit a jít do vítìzného zápasu. Ale stalo se
to, co vìt�inou, pøíli�ná snaha o útoèení s gólovým
efektem byla opìt potrestána. V první minutì tøi sa-
mostatné brejky soupeøe první tyè, druhý bravurní
zásah Slávy  Hol�ána  zachránil pohromu, ale tøetí
nájezd zakonèil soupeø úspì�nì. Potom odpoèinutí
soupeøi svou úpornou obranou dotáhli zápas do ví-
tìzného konce 4:7.

Góly: 2 x  Z. Koko�ín, L. Rossel, M. Palou�.          cuk

Střelečský písek se sypal pomalu
První ètvrtfinálový zápas se Sklopískem Støeleè za-

èal jak herní pøevahou, tak gólovým vyjádøením ke
spokojenosti Grey Grizzlies Hoøice. Za stálé pøevahy
se ujali v páté minutì vedení brankou J.�picara 0:1.
Potom se Medvìdi neustále pokou�eli dobýt svatyni
soupeøe, ale nena�el se �ádný hráè Grizzly, který by
to vzal na sebe a z èastých útoèných akcí by vytì�il
góly. Od tì�ení tady nakonec byli , jak jim to je vlast-
ní borci ze Støelèe.

Do konce druhé tøetiny nejen vyrovnali, ale také
dali jednu branku navíc.

Ve tøetí tøetinì Hoøiètí je�tì zvý�ili svoji útoènou
aktivitu, ale bez støely branka nepadne. Z ojedinì-
lých,vìt�inou brejkových útokù postupnì Sklopísek
nasázel Medvìdùm je�tì 3 góly a bylo po zápase.Na
koneèných 5:2 upravil skóre v závìru po úporném
tlaku L. Petera.

GG  jsou odhodláni v odvetném zápase Støeleè po-
razit a pak na nájezdy zvítìzit. Jiná cesta do dal�ího
kola nevede.                                                                             cuk

Vyhlášení ankety
Sportovci města Hořice
roku 2006

Po doporuèení sportovní komise vyhlásila rada
mìsta Hoøice dne 19. 3. 2007 anketu �Sportovci
mìsta Hoøice roku 2006�. Smyslem ankety je
ocenìní nejlep�ích sportovcù, èi osobností za
uplynulý kalendáøní rok nebo za dlouhodobé vy-
nikající výsledky ve sportu. Rada mìsta Hoøice
tímto �ádá v�echny sportu naklonìné spoluobèa-
ny, pøedsedy oddílù, klubù, sportovních organi-
zací, trenéry atd. o nominaci sportovce roku.

Vyhlá�eny byly tyto kategorie: Jednotlivci-�ac-
tvo, Jednotlivci-dorost, Jednotlivci-dospìlí, Ko-
lektiv, Trenér, Osobnost, Medaile za zásluhy
o rozvoj hoøického sportu a Síò sportovní slávy.
Nominaèní formuláøe spolu s pokyny a vysvìtle-
ním jsou ke sta�ení na webových stránkách mìs-
ta. Koneèným termínem k pøedání nominací je
10. 4. 2007. V�em pøedkladatelùm za podané no-
minace pøedem velmi dìkujeme!                           MK

Bramborová remíza v Lomnici
GG Hoøice - Kroma Jièín: druhý zápas o 3. místo

6:6.
Ani nadprùmìrný výkon druhé úderné øady Grizz-

lies py�nící se osmi body v tomto zápase s Kromou
Jièín, který  valnou mìrou vedl k remíze. Nerozhod-
ný výsledek nic neøe�il  a tak od zaèátku se opravdu
bojovalo o ka�dý  puk, skore se pøelévalo z jedné
strany na druhou. Nejdøíve vedli 1:0 borci z Jièína,
ale pak Palou� pøedem avizovaným hattrickem ote-
vøel dveøe ke tøetímu místu, ale vyrovnávací zbyteè-
ný gól minutu a pùl pøed koncem zápasu je zase ráz-
nì zabouchl. Ani minutová powerplay na tomto vý-
sledku nic nezmìnilo.

Góly: M.Palou� 3, J. Erben 1+3, R.Èihák, R.  Su�ír.
GG první zápas prohráli, tak skonèila sezona

v Lomnici bramborovou medailí.                                 cuk

Rozhodly až nájezdy
Poslední soutì� se dohrává v N. Byd�ovì. O postup

do finále se utkali Medvìdi s velmi tvrdì, a� neèistì
hrajícím M. Králové. V leto�ní sezonì obì klání
skonèila remízou. Hokejovìj�í Medvìdi se ujali ve-
dení 1:0 brankou I. Karbana ve druhé tøetinì. Mìs-
tec na zaèátku tøetí srovnal skóre. Zápas provázený
�arvátkami, dohady s rozhodèími a soupeøi, vyvr-
cholil do nájezdù, které mìly rozhodnout o postupu-
jícím.První nájezd O.Kopecký jasnì promìnil, ale
rozhodèí gól neuznal. Soupeøi ho upozornili, �e byl
na ledové plo�e hráè,  kterého rozhodèí pøehlédl a
povolil hráèi nájezd. Po dlouhém dohadování Ondra
nájezd opakoval, ale nedal. Za GG je�tì jasnì pro-
mìnil nájezd V. Plecháè a M. Palou�. Znervoznìlí
soupeøi  nedali ani jeden nájezd.  Grey Grizzlies Ho-
øice jsou po dvou letech opìt ve finále.                       cuk

Grizzlies po dvou letech ve finále
Drby

Věda

Britským vìdcùm ze systému Future Science se
podaøilo prokázat výskyt vody na Marsu a díky
zbrusu novému pøístroji vodu dokonce vyfotogra-
fovat. Dal�í objevy se dají oèekávat co nevidìt,
proto�e i �tìdré èeské radnice vybavují své vìdá-
tory zbrusu novými pøístroji.               Zdroj: Lírpa

ZPRAVODAJSTVÍ O LETO�NÍ SEZÓNÌ GREY GRIZZLIES. O ZÍTØEJ�ÍM FINÁLE PØÍ�TÌ.


