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Prezident si odvezl
žádost o urychlení
výstavby dálnice
a rychlostní silnice

Hradec Králové (14.4.) - Prezident Václav Klaus
si z Královéhradeckého kraje odvá�í spoleèné
prohlá�ení hejtmanù a primátorù severovýchod-
ních Èech, kteøí jej �ádají o pomoc pøi urychlení
výstavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35 v
tomto regionu.

�V kraji je nìkolik mìst, která trpí intenzivní
dopravou. Jsme pøesvìdèeni, �e urychlená reali-
zace výstavby dálnice a rychlostní silnice v celých
východních Èechách ulehèí lidem v posti�ených
mìstech a obcích. Souèasnì zlep�í situaci na pøe-
tí�ené dálnici D1,� øekl hejtman Pavel Bradík.

Dlouho oèekávaná dálnice D11 vede zatím od
Podìbrad k Hradci Králové. To je v�ak pouze èást
z pùvodnì plánovaného úseku, který motoristùm
slou�í od konce loòského roku.

Prezident uvedl, �e se o pokraèování výstavby
dálnice D11 nadále zajímá a slíbil, �e pokraèování
její dostavby podpoøí. �Problém dopravní infra-
struktury v této oblasti nevyøe�í dostavba nìkoli-
ka kilometrù dálnice k Hradci Králové,� cituje jej
tisková zpráva Královéhradeckého kraje.

Ve spoleèném prohlá�ení hejtmanù a primátorù
se objevují i dal�í po�adavky, napøíklad aby bylo
co nejrychleji zavedeno mýtné na silnicích I. tøídy
a po�adavek za zachování souèasné organizaèní
struktury Øeditelství silnic a dálnic.                     (jn)

Pohodové chvíle s Klausem

Dùslednìj�í a èastìj�í kontroly policejních hlí-
dek mají v následujících dnech zabránit tomu,
aby se známý závodní okruh v Hoøicích, na kte-
rém se u� pøes ètyøicet let jezdí motocyklový zá-
vod 300 zatáèek Gustava Havla, stal testovací
dráhou bezohledných motorkáøù, kteøí se sem
ka�doroènì s nástupem sezóny sjí�dí z rùzných
míst. Hazardní jízdou pak ohro�ují sebe i dal�í
motoristy nebo chodce pøímo ve mìstì.

�Opatøení u� probíhají, zároveò je ale potøeba
øíct, �e lidé, kteøí si na okruhu bezohlednì testují
své schopnosti a pøitom riskují �ivoty své i dru-
hých, z více ne� devadesáti procent nemají se zá-
vodem Fuchs Oil 300 zatáèek Gustava Havla nic
spoleèného,� øíká prezident hoøického automoto-
klubu Martin Sodomek.

�Ná� klub ve spolupráci s republikovou policií
nicménì podniká rùzné kroky k tomu, aby
se podobným jízdám zabránilo,� uji��uje. Stí�-
nosti na chování neukáznìných øidièù rychlých
strojù se pøesto objevily i letos.

Automotoklub, který zde dvakrát do roka poøá-
dá motocyklové závody na dnes ji� legendárním
pìtikilometrovém okruhu, se od bezohledných
motorkáøù distancuje. Nekompromisnì chce za-
sáhnout i v pøípadì, �e mezi nimi odhalí nìkteré-
ho z jezdcù, kteøí jsou pøihlá�eni do závodu Fuchs

Adrenalinoví motorkáři budou mít na hořickém okruhu problémy
Oil 300 zatáèek Gustava Havla, jen� se letos poje-
de ve dnech 19. a 20. kvìtna. Podle Sodomka bu-
dou okam�itì ze startovní listiny vylouèeni.

�Lidem, kteøí bydlí pøímo kolem okruhu, se
omlouváme za nepøíjemnosti, nicménì se od ne-
bezpeèných motorkáøù distancujeme, nemáme
s nimi nic spoleèného. Kdyby takový okruh mìli
tøeba v Nymburku, Praze, Ostravì nebo v Ko�i-
cích, tak tam budou mít stejné problémy. Jde
toti� o poslední pøírodní okruh v Evropì, který je
velice atraktivní. Samozøejmì se nám nelíbí, kdy�
si pak na nìm nìkteøí �ílenci zkou�ejí, kam a�
jsou schopni zajít,� zlobí se Sodomek.

Na vinì je prý i souèasná legislativa. Ve spojení
s nadøízeným Autoklubem Èeské republiky se
proto Hoøiètí rozhodli iniciovat zmìnu zákonù o
silnièním provozu, speciálnì èást, která se týká
øízení jednostopých motorových vozidel. �Je
tristní, kdy� nìkteøí mladíci na svých motocy-
klech schválnì ohýbají registraèní znaèky nebo je
zakrývají kusem látky, aby je nebylo mo�né iden-
tifikovat, a policisté se pak s nimi musí dohado-
vat.�

Podle Sodomka budou navíc týden pøed leto�ní-
mi motocyklovými závody v Hoøicích posíleny
hlídky ze strany krajské dopravní policie, stejnì
tak i pøi samotných závodech.                                (jn) 

Nepřetržitý provoz
chirurgické ambulance
zůstává

Nepøetr�itý provoz chirurgické ambulance v ho-
øické nemocnici zùstane zachován i letos. Na jeho
zaji�tìní mìsto uvolnilo dvì stì tisíc korun.

�Jde v podstatì o jediný pøíspìvek, který tato
pøíspìvková organizace dostane. Ve srovnání s ji-
nými nemocnicemi není toti� zase a� tolik ztráto-
vá, co� je vzhledem k podmínkám financování
èeského zdravotnictví úspìch,� uvedl starosta
Ivan Dole�al.

Radnice zároveò schválila také zpùsob odmìòo-
vání zamìstnancù nemocnice a objem penìz, kte-
ré jsou urèeny na pokrytí mzdových nákladù.
Ve srovnání s loòským rokem do�lo k navý�ení
o necelé ètyøi miliony korun na celkových osma-
dvacet. �Mzdové prostøedky se navý�ily o 3,7 mi-
lionu korun, co� je jistì pozitivní,� míní Dole�al.

Dodal, �e nìkolik milionù korun pùjde i do
oprav a modernizace nemocnice. Poèítá se prý
napøíklad s dal�í etapou zateplování nemocniè-
ních budov za zhruba dva miliony korun nebo
s dokonèením sociálních zaøízení na nìkterých
oddìleních. �V návrhu je také instalace bezpeè-
nostních kamer, obmìna výpoèetní techniky
a poøízení pøístrojového zaøízení, zvedákù nebo
napøíklad koupacích køesel, abychom ulehèili
práci personálu nemocnice na LDN,� vypoèítává
starosta.                                                                            (jn)

35. ročník turistického pochodu

O Žižkův štít 2007
V sobotu 21. dubna se do Hoøic opìt sjeli pøíz-

nivci dálkových turistických pochodù. 35. roèníku
pochodu O �i�kùv �tít se zúèastnilo celkem 1 495
turistù. Na trasu 7 km se jich vydalo 358, na 15
km 458, na 25 km 231, na 35 km 64 a na nejdel�í,
50 km trasu, si trouflo 20 turistù. Cyklotrasy byly
tøi: 35 km (149 úèastníkù), 50 km (142) a 80 km
(73 jezdcù). Celkem (za 35 let) u� zaznamenali
poøadatelé více ne� 33 000 úèastníkù, leto�ní po-
èet byl rekordní. V Miletínì byla pou� a tak mìli
prý turisté problémy s hledáním kontroly. Ru�no
bylo i na Zvièinì, kde otvírali turisté sezónu.

Hořice navštívil prezident republiky. Záběr je ze setkání s občany před radnicí 11. dubna odpoledne. Foto Morávek.

Policisté dnes disponují opravdu silnými stroji a odchytit hazardéry není problém. Záběr je z akce
zaměřené proti neukázněným motorkářům, která proběhla v sobotu 21. dubna. Foto Kuchta.

O setkání s prezidentem byl v Hořicích (jako všude, kam v kraji zavítal) opravdový zájem.
Na prostranství před radnicí se tísnilo na tři tisíce lidí z Hořic i z okolí, kteří si setkání docela užili.

Další obrázky z návštěvy jsou na třetí straně. Fotografovali Michal Kuchta a David Hošek.
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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

V chatě u Miletína
uhořel člověk,
policie zjišťuje příčinu
požáru

Chroustov - Ohoøelé tìlo na�li hasièi v jedné z
místních chatek, kterou znièil po�ár. Toto�nost
mrtvého a pøíèinu vzniku po�áru teï zji��ují vy-
�etøovatelé policejních a hasièských slo�ek.

��ádné bli��í informace zatím nemáme. Na
místo odjel soudní lékaø, více bychom mìli vìdìt
a� po provedené soudní pitvì,� uvedla Dagmar
Jano�ková z okresního policejního øeditelství v
Jièínì.

Oheò zachvátil døevìnou chatu v osadì Rù�ovka
v Chroustovì u Miletína dnes ráno kolem pùl
osmé. Krátce po deváté hodinì byl po�ár uha�en
a pøi následné oblídce hasièi v podkrovní míst-
nosti na�li ohoøelé tìlo. Toto�nost mrtvého není
je�tì známa, nicménì podle zatím neovìøených
informací by mohlo jít o majitele objektu.

�Na místì zasahovala profesionální jednotka z
Hoøic, a také dobrovolní hasièi z Hoøic a z Miletí-
na s pìti cisternami,� oznámila mluvèí krajského
hasièského záchranného sboru Martina �ahour-
ková. Upøesnila, �e �lo o døevìnou stavbu se zdì-
nými základy, ve které po�ár zcela znièil první pa-
tro i podkrovní místnost. Vý�e �kody na majetku
se teprve vyèísluje.                                                        (jn)

NEHODA U PŘECHODU
Libuò - V Libuni ve ètvrtek 19. dubna v 9 hodin za-

stavila øidièka své vozidlo pøed pøechodem pro
chodce. Øidiè nákladního vozidla, který jel za ní, své
vozidlo v�ak nedobrzdil a do auta zezadu narazil.
�koda je odhadnuta na 70.000 Kè. Dopravní neho-
da se obe�la bez zranìní.
NEPŘÍJEMNÉ PŘEHLÉDNUTÍ

Robousy - Ve ètvrtek 19. dubna v èasných ranních
hodinách couval se svým vozidlem øidiè na benzíno-
vé èerpací stanici v Robousích a pøitom pøehlédl vo-
zidlo za sebou, do kterého narazil. Dal�ím �etøením
dopravní nehody policisté zjistili, �e vozidlo nemá
platnou technickou kontrolu. Dopravní nehoda byla
vyøízena ulo�ením blokové pokuty.
ZA DOPRAVNÍ NEHODOU STÁL ALKOHOL

Bílsko - Ve støedu 18. dubna jel v odpoledních ho-
dinách padesátiletý øidiè osobním vozidlem Renault
Laguna od Ostromìøe na Hoøice. V daném úseku
komunikace v Bílsku pocítil øidiè únavu a za jízdy
usnul. Pøitom s vozidlem pøejel vlevo do protismìru,
kde se boènì støel s protijedoucím nákladním vozi-
dlem Toyota Land Cruiser. Ke zranìní osob nedo�lo.
Oba øidièi se na místì podrobili dechové zkou�ce,
kdy u øidièe osobního vozidla Renault policisté na-
mìøili 0,73 promile alkoholu v dechu. Celková �koda
byla vyèíslena na 140.000 Kè.
ZA KRÁDEŽ V OBCHODĚ HROZÍ MUŽI VĚZENÍ

Jièín - U� ka�dé malé dítì ví, �e se za zbo�í v ob-
chodech musí platit. To ale zøejmì nevìdìl sedma-
dvacetiletý mu� z Liberce, který ve støedu 18. dubna
v odpoledních hodinách nav�tívil jeden z obchod-
ních domù v Jièínì. Celou prodejnu nejdøíve pro�el
a nakonec se zastavil v oddìlení drogerie, kde ho za-
ujala pánská kosmetika. Hned se rozhodl, �e si nì-
kolik krémù a deodorantù vezme. Místo do nákup-
ního ko�íku si je v�ak uschoval pod bundu a vydal se
k pokladnám. Jaké v�ak bylo jeho pøekvapení, kdy�
ho v prostoru za pokladnami zadr�el pracovník bez-
peèností slu�by a po�ádal ho o vydání zbo�í v hodno-
tì 533 Kè. Policisté následnì zjistili, �e mu� ji� byl v
posledních tøech letech za obdobnou trestnou èin-
nost pravomocnì odsouzen. Z tohoto dùvodu mu
bylo je�tì tého� dne ve zkráceném pøípravném øíze-
ní sdìleno podezøení z trestného èinu kráde�e, za
co� mu hrozí trest odnìtí svobody a� na dva roky.
KRÁDEŽ NAFTY

Láznì Bìlohrad - Pro naftu místo k benzínové èer-
pací stanici se vydal k odstavenému bagru v Lázních
Bìlohradì neznámý pachatel. Ten nejdøíve odstranil
z palivové nádr�e víèko a poté z ní odcizil více ne�
200 litrù motorové nafty. Majitel vyèíslil �kodu na
témìø 6 tisíc korun. Po pachateli teï pátrají policisté
obvodního oddìlení v Nové Pace.
KRÁDEŽ TRÁMŮ

Chomutice - Bìhem posledních nìkolika dnù odci-
zil neznámý pachatel v Chomuticích v objektu jedné
z firem nìkolik kusù trámù rùzných délek a rozmì-
rù. Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 6 ti-
síc korun. Pøípad �etøí policisté Obvodního oddìlení
v Hoøicích.
DOPRAVNÍ NEHODA V MIKROSPÁNKU

Ostromìø (17.4.) - V nedìli 15. dubna jel v odpoled-
ních hodinách ètyøiasedmdesátiletý øidiè, cizí státní
pøíslu�ník, osobním motorovým vozidlem Hyundai
po silnici ve smìru od Hoøic na Jièín. Za Ostromìøí
na pøímém úseku usnul mikrospánkem, vyjel vpra-
vo mimo komunikaci do pøíkopu a narazil do stro-
mu. Pøi nehodì utrpìl øidiè a jeho spolujezdkynì
lehké zranìní. Alkohol u øidièe byl na místì vylou-
èen dechovou zkou�kou. Celková �koda byla vyèísle-
na na nejménì 254.000 Kè.
KRÁDEŽ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Sobotecko (17.4.) - Celkem ètrnáct dopravních
znaèek zmizelo bìhem nìkolika posledních dnù od
silnic mezi obcemi Staòkova Lhota a Osek a dále
mezi Sobotkou a Dolním Bousovem. Jednalo se o
kompletní hliníkové znaèky za nejménì 45.000 Kè.
Kde dopravní znaèky skonèily a kdo je odcizil, teï
vy�etøují policisté Obvodního oddìlení v Sobotce.

Policejní zpravodajstvíCo nabízí
pečovatelská služba

Na�e nabídka:
V domácnosti klientù zabezpeèujeme:

� ranní hygienu, pomoc pøi oblékání
� pøípravu snídanì a její podání
� dovoz obìdù, pomoc pøi podání jídla
� nákupy a rùzné pochùzky
� bì�ný úklid domácnosti
� doprovod k lékaøi, na vycházku
� praní a �ehlení prádla
� celkovou koupel v domácnosti

nebo ve støedisku osobní hygieny
� psychosociální podporu,

sociální komunikaci
� kontrolní dohled
� vyøizování úøedních a osobních zále�itostí

Péèe a pomoc je poskytována ve v�ední dny
pondìlí � pátek od 6.30 do 18.00 hodin.

Komu je urèena:
Peèovatelská slu�ba je poskytována starým, in-

validním a zdravotnì posti�eným obèanùm, kteøí
ji� nejsou schopni postarat se o sebe a svoji do-
mácnost a potøebnou péèi jim nemohou zajistit
rodinní pøíslu�níci.

Kontakt:
Telefonicky: 0493/624083 , 737523111
Osobnì: Peèovatelská slu�ba,

Janderova 436, Hoøice
email: capkova@horice.org

Bazar
Sbor evangelické církve v Hoøicích
poøádá

VELKÝ JARNÍ BAZAR
ve dnech 14. - 17. 5. 2007
v 10 - 17 hod.
V evangelickém kostele v Hoøicích Husova 870.
Jde o dobroèinnou akci pro sociálnì slab�í spo-

luobèany a pro èleny a pøíznivce farního sboru.
Nabízené vìci pocházejí z darù evangelických

církví v Nìmecku. Od zájemcù oèekáváme dobro-
volný pøíspìvek na opravy fary, jeho� vý�i orien-
taènì doporuèíme. Zbylé vìci pøedáme diakonii v
Broumovì.
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STÁT U� NECHCE,
ABY LIDÉ ÈERPALI VODU NAÈERNO

Je vaše studna legální?
Doslova stohy �ádostí zavalily v posledních týd-

nech mìstské úøady, na které se obracejí hlavnì
majitelé studní kvùli povolení k èerpání podzem-
ních vod. Kdo si ho toti� letos nestihne vyøídit,
riskuje pokutu a� padesát tisíc korun.

U podnikatelù se mù�e vy�plhat a� k deseti mi-
lionùm. Vyplývá to ze zákona, podle kterého musí
mít ka�dý od 1. ledna 2008 platné povolení k od-
bìru èi vypou�tìní vod.

�V poslední dobì sice probíhá intenzivní medi-
ální kampaò v souvislosti s nakládáním s vodami,
bohu�el ji ale provází obrovský chaos. K lidem
se dostávají informace, které nejsou v�dy úplné
nebo správné,� posteskl si vedoucí odboru �ivot-
ního prostøedí na novopacké radnici Ivan Vokatý.

Stejnou zku�enost mají jeho kolegové i v dal�ích
mìstech. Podle nich tak zavládla zbyteèná panika
a úøady musí èelit náporu �adatelù. Této situaci
se prý mohlo pøedejít i tím, kdyby ministerstvo
zemìdìlství vysvìtlovací kampaò spustilo mno-
hem døív. Zákon, jeho� smyslem je legalizovat od-
bìry podzemních vod, pøípadnì naèerno vyvrtané
studnì, vy�el toti� u� pøed tøemi lety.

Naøízení dopadá pøedev�ím na majitele tìch
studní, které byly vybudovány v letech 1955 a�
2001.

�Kdo má z tohoto období platné povolení, mìl
by do konce èervna po�ádat o jeho prodlou�ení.
A pokud �ádné nemá, potøebuje nové,� konstatu-
je Vokatý. Odhaduje, �e vìt�ina lidí bude muset
studnu dodateènì zlegalizovat a po�ádat o nové
povolení k odbìru, buï toti� nejsou schopni
�ádné doklady dohledat, nebo je zkrátka nikdy
nemìli.

Na Jièínsku v minulosti vydávaly povolení prak-
ticky v�echny obce, pøípadnì okresní národní vý-
bor, pozdìji okresní úøad, jen�e evidence z té
doby je vesmìs více ne� mizivá.

�Jednak ka�dý úøad tehdy postupoval jinak
a jednak ne v�ichni obyvatelé si splnili svou po-
vinnost. Tì�ko se dá pøedpokládat, �e za pùl roku
dáme do poøádku v�e, co se v této oblasti odehrá-
lo za pøedchozích ètyøicet let. Pravdou je, �e v
úøední dny nedìláme nic jiného, ne� �e vyøizuje-
me studny. Koncentrace na jakoukoliv jinou práci
je témìø nemo�ná,� líèí vedoucí odboru �ivotního
prostøedí v Jièínì Jana Mu�ková.

Souèasného papírování jsou tak u�etøeni jen ti,
kteøí mají studnu schválenou po 31. prosinci
2001, a majitelé studní postavených pøed rokem
1955.

�Lidé, kteøí odebírají vodu pro individuální po-
tøebu domácnosti a jejich� studna byla postavena
pøed rokem 1955, �ádné povolení k odbìru mít
nemusí a studnu nikam nehlásí,� tvrdí na strán-
kách ministerstva zemìdìlství tisková mluvèí
Táòa Králová.

Úøady ale v této souvislosti upozoròují, �e by
ka�dý mìl být schopen dolo�it, kdy byla studna
zøízena. Nejde prý toti� jen o hrozbu sankcí, ale
i o ochranu jejich práv.

�Úøady urèitì nechtìjí nikoho �ikanovat. Obèa-
né by si v�ak mìli uvìdomit, �e pokud nemají pøí-
slu�né povolení a do studny jim nìco nateèe nebo
je soused pøipraví o vodu, pak nejsou nijak chrá-
nìni a slo�itì se budou domáhat náhrady �kody,�
zdùraznil Vokatý.

Zatímco vyøízení �ádostí k odbìru vody stojí
�adatele hlavnì èas a trpìlivost pøi obíhání úøa-
dù, získat povolení k vypou�tìní odpadních vod
se jim mù�e navíc prodra�it.

�V tomto pøípadì zanikají k poslednímu prosin-
ci v�echna povolení, která byla vydaná pøed ro-
kem 2002, s výjimkou domù pøipojených na ka-
nalizaci. Tyto �ádosti se pak budou øe�it pøípad
od pøípadu. Kdo vypou�tí odpad napøíklad do po-
toka nebo trativodu a nebude splòovat urèité li-
mity, dostane èas k tomu, aby zjednal nápravu,�
uvedl Vokatý. 
Úřady poplatky za povolení odběru podzem-
ní vody ze studní nevybírají

Vyøízení ve�kerých povolení k odbìru vody pro-
vádìjí úøady zdarma. Poplatku v�ak podléhá pod-
klad �ádosti pro povolení odbìru podzemních
vod a tím je vyjádøení osoby s odbornou zpùsobi-
lostí, tedy vyjádøení od nìkterého z hydrogeolo-
gù. Ti si prý zpravidla u majitelù domácích studní
úètují pìt set korun, konkrétní cena se v�ak mù�e
li�it s ohledem na charakter místa, velikost zdroje
nebo poèet odbìratelù.         www.jicinsky.net (jn)

Logo Hradeckého kraje
získalo Národní cenu
za grafický design

Nové logo Královéhradeckého kraje, jeho� výbìr
loni provázely rozporuplné reakce, získalo v mi-
nulých dnech Národní cenu za grafický design.
Nejvy��í ocenìní z pìta�edesáti pøihlá�ených pra-
cí mu udìlila mezinárodní porota.

Soutì� vyhla�uje Design centrum Èeské repub-
liky z povìøení ministerstva prùmyslu a obchodu.

�Logotyp Královéhradeckého kraje vychází z
umístìní kraje na mapì Èeské republiky. Znaèka
stylizuje výseè na mapì, zároveò vychází z písme-
ne K, poèáteèního písmene názvu. Rozvinutí loga
v komunikaci èervené plochy - zbytku republiky s
bílým výøezem symbolizuje Královéhradecký
kraj, umo�òuje platformy komunikace mezi cel-
kem a výøezem (ale i mezi krajem a obèanem,
krajem a náv�tìvníkem),� zdùvodòují porotci
rozhodnutí ve své závìreèné zprávì.

Autorem loga Královéhradeckého kraje, které
vzniklo loni na jaøe, je mladý èeský grafik Jan Ko-
láø. Jeho práce vze�la ze soutì�e, které se zúèast-
nilo témìø 150 návrhù, pøipomnìl mluvèí kraje
Imrich Dioszegi.

Kromì loga si kraj nechal zpracovat i rùzné pro-
pagaèní materiály podle novì navr�eného jednot-
ného vizuálního stylu. V rámci projektu, který
pøi�el na pìt milionù korun a byl z vìt�í èásti fi-
nancován z evropských dotací, vznikly multime-
diální DVD a CD vizitka kraje, sada ti�tìných ma-
teriálù pøedstavujících turistické regiony kraje
nebo napøíklad dvacetiminutový film o kraji, kte-
rý byl loni s úspìchem uveden na festivalu Tour
Region film v Karlových Varech.                            (jn)

„Jste důkazem toho, že čas lze zastavit“, složil prezident poklonu Jaroslavě Jehličkové

Zápis dětí do hořických
mateřských škol

Zápis dìtí do Mateøské �koly Pod Lipou, Mateø-
ské �koly Na Habru a Mateøské �koly v Husovì
ul. pro �kolní rok 2007/08 se uskuteèní od 15.5.
do 31.5.2007. O pøijetí dítìte rozhoduje øeditelka
pøíslu�né mateøské �koly.

MìÚ Hoøice � odbor �kolství a kultury

Konkurs
Mìsto Hoøice vyhla�uje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo
ØEDITELE (-ky) MATEØSKÉ �KOLY
Pod Lipou, Hoøice
A ØEDITELE (-ky) MATEØSKÉ �KOLY
HOØICE, HUSOVA 2166.
Pøedpoklady pro výkon funkce:
Vzdìlání dle zákona è. 563/2004 Sb., o pedagogic-

kých pracovnících a o zmìnì nìkterých zákonù, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, pedagogická praxe 3
roky, znalost problematiky øízení ve �kolství a �kol-
ských pøedpisù, obèanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav.

Obsahové nále�itosti pøihlá�ky:
� ovìøené kopie dokladù o dosa�eném vzdìlání,
� èestné prohlá�ení o prùbìhu v�ech pøedchozích

zamìstnání vèetnì èasového vymezení,
� strukturovaný �ivotopis,
� koncepce rozvoje  �koly (max. 2 strany strojopi-

su),
� výpis rejstøíku trestù (ne star�í 3 mìsícù), popø.

doklad o jeho vy�ádání,
�  èestné prohlá�ení dle § 4 odst. 3 zákona è. 451/

1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré dal�í pøedpokla-
dy pro výkon nìkterých funkcí ve státních orgánech
a organizacích Èeské a Slovenské Federativní Re-
publiky, Èeské republiky a Slovenské republiky,
v platném znìní,

� lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti k vý-
konu funkce øeditelky mateøské �koly.

Pøihlá�ky zasílejte nejpozdìji do 29. 5. 2007 na
adresu: Mìsto Hoøice, nám. Jiøího z Podìbrad 342,

508 19  Hoøice.

O čem jednalo
zastupitelstvo

Na druhém leto�ním zasedání se se�li zastupite-
lé v pondìlí odpoledne. Dohodli se, �e mìsto ob-
jedná radar, pøesnìji firmu, která bude mìøit
rychlost motorkáøù. Dále se dohodli, �e mìsto ne-
koupí tobogan na dachovském koupali�ti. Vlast-
níci jej tedy rozeberou a odvezou. Byly vzaty na
vìdomí zprávy o hospodaøení mìstských organi-
zací: Korunu nav�tívilo necelých 50 tisíc lidí, do
biografu jich pøi�lo 9 762 a do sportcentra 53 ti-
síc. Technické slu�by oznámily, �e se umí nabízet
i soukromníkùm. Dobrovolní hasièi budou v èerv-
nu slavit 110 let od zalo�ení sboru a oèekávají ná-
v�tìvu z Holandska. Re�ijní náklady na lù�ko v
Domovì dùchodcù stouply na cca 14 tisíc korun
mìsíènì. Zastupitelé odsouhlasili zmìny územní-
ho plánu, je mezi nimi i definice území pro vý-
stavbu zimního stadionu. S uspokojením vyslech-
li zprávu o bì�ící výstavbì firem Olpran a Plus
Discount v komerèní zónì, jako� o zprávu o roz�í-
øení provozu mìstské autobusové linky.

Kompletní usnesení bude co nevidìt na mìst-
ských internetových stránkách.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v nedìli 6. kvìtna od 14 hodin v
modlitebnì CÈH v bývalé synagoze v Tovární
ulièce.

S politiky v Hořicích rád diskutuje pan FikarProjekce filmu o návštěvě TGM z roku 1926

S nejstarší občankou města V Masarykově věži samostatnosti

Podpis pro městskou kroniku

Pohodové chvíle s Klausem
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23. dubna 997 (1010 let). Ve Východním
Prusku zemøel muèednickou smrtí sv. Vojtìch,
druhý pra�ský biskup z rodu Slavníkovcù. Bojo-
val proti pøe�itkùm pohanství (obchodu s otroky,
mnoho�enství, krevní mstì) a usiloval o hlub�í
prosazení zásad køes�anství do bì�ného �ivota.
Vìt�inou se setkal jen s lhostejností a nepochope-
ním. Zalo�il v Praze první mu�ský klá�ter (Bøev-
novský, 993). Deziluze a hlavnì tragédie vyvra�-
dìní jeho vlastního rodu (v Libici nad Cidlinou
995) jej v�ak vyhnaly z Èech. Bìhem pobytu v
Øímì se seznámil s mladým císaøem Otou III.
Oba mu�e spojovala vize velkého evropského stá-
tu zalo�eného na køes�anství. Pro tuto moderní
my�lenku bývá sv. Vojtìch nazýván prvním Ev-
ropanem. Roku 997 se rozhodl vìnovat misijní
èinnosti. Vydal se nejprve do polského Hnìzdna,
kde byl vøele pøijat, potom do pøístavu Gdaòsk,
odkud se na malé loïce plavil k pohanským Pru-
sùm, aby jim zvìstoval pravdu o Je�í�i Kristu.
Kdy� odpoèíval v háji u osady Cholin, vyøítili se
na nìj ozbrojení pohané a Vojtìcha probodli ko-
pím. Osudy èeského svìtce zpracoval Vladimír
Körner v historickém románu Smrt svatého Voj-
tìcha. Pøed deseti lety (bylo to 1000 let) byl v ne-
daleké Libici odhalen památník od Michala Vita-
novského.

30. dubna 1777 (230 let). V Braunschweigu
(Brun�vik) se narodil jeden z nejvìt�ích matema-
tikù a fyzikù v�ech dob Karl Friedrich Gauss
(�1855). Byl zázraèným dítìtem, poèítat umìl døív
ne� mluvit a èíst se prý nauèil sám od sebe. Jeho
schopnosti byly objeveny kdy� mu byly tøi roky:
pozastavil se nad �patnì spoèítanou výplatou své-
ho otce (zedníka) a opravil mu ji. Zabýval se teorií
èísel, matematickou analýzou, geometrií, geodé-
zií a také magnetismem a optikou. Jako první
matematik podal dùkaz o platnosti tzv. základní
vìty algebry (ka�dá algebraická rovnice má ales-
poò jedno mo�né øe�ení).

15. duben 1707 (300 let). V Basileji se naro-
dil jeden z nejvìt�ích matematikù a fyzikù v�ech
dob Leonhard Euler (�1783). Jeho pøíspìvek k
rozvoji vìdy byl zcela mimoøádný. Napsal na 800
vìdeckých prací. Zavedl symboly pro základ pøi-
rozených logaritmù, pro Ludolfovo èíslo, pro sou-
èet a dal�í.

16. duben 1787 (220 let). V Erlangenu se na-
rodil jeden z nejvìt�ích matematikù a fyzikù
v�ech dob Georg Simon Ohm (�1854). V roce
1826 zveøejnil své poznání o vztahu mezi elektric-
kým napìtím, odporem a proudem (U=R.I), zná-
mý jako Ohmùv zákon. Dlouho se mu nevìøilo a
málokdo jej chápal. Dnes jej musí znát ka�dý
elektrikáø.

19. duben 1882 (120 let). V Kentu zemøel je-
den z nejvìt�ích pøírodovìdcù v�ech dob Char-
les Robert Darwin (*1809). O zoologii jevil od
dìtství �ivý zájem, ale tatínek jej dal studovat teo-
logii: vìt�ina pøírodovìdcù byla toti� tehdy du-
chovními, je�to �prozkoumávali zázraky bo�ího
stvoøení�. Moc se mu to nepovedlo, proto�e Dar-
winovy prùzkumy byly dùkladné a nakonec jej
pøivedly k vyslovení naprosto kacíøské teorie
vzniku druhù pøirozeným výbìrem.

Darwin je pochován  ve Westminsterském opat-
ství a je zpodoben na britských bankovkách.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Mìstská knihovna v Hoøicích v rámci 110. výro-

èí svého zalo�ení  vyhla�uje fotografickou soutì�
Hoøice � oèima fotografa
pro v�echny zájemce (vìk neomezený).
Podmínky soutì�e:
Provedení - èernobílé nebo barevné fotografie.
Nejmen�í formát 10 x 15 cm.
Na kartièku napi�te jméno, pøíjmení, adresu,

vìk a spolu s fotografiemi vlo�te do obálky. Ode-
vzdejte  do mìstské knihovny do 15. èervna
2007. Soutì�ní snímky lze také poslat e-mailem
na adresu: knihovna@horice.org.

Soutì�ní snímky posoudí odborná porota a vý-
herci budou odmìnìni.

Vyhlá�ení výsledkù bude zveøejnìno v mìstské
knihovnì, v tisku a na internetu.

Novopacký slavíček
chodí na ZŠ Na Habru

V Nové Pace probìhl opìt dal�í roèník známé
hudební soutì�e. I my jsme vyslali do hudebního
klání své dva zpìváèky. V�ichni jejich spolu�áci
vìøili, �e nás Pavel Malach a Sára Bouzková ze 4.
tøídy budou úspì�nì a dùstojnì reprezentovat a
v�ichni jsme jim pøáli dobré umístìní.

Jejich poctivá pøíprava, bezprostøední radost ze
zpìvu, chu� nìco dokázat a dobrý hudební sluch,
to v�e pøineslo své ovoce.

Pavel Malach se stal vítìzem ve své kategorii a
Sára se umístila na velmi pìkném 3. místì.

Mo�ná, �e o tìchto dìtech v hudební oblasti je�-
tì  usly�íme.

I za tyto dìti dìkuji p. uè. M. Rù�ièkové, která
s dìtmi pilnì nacvièovala jejich písnièky a dìti na
soutì� dobøe pøipravila. A kdo by chtìl na�eho
slavíèka také sly�et, má mo�nost poslechnout si
ho na na�í �kolní akademii, která se bude konat
v mìsíci kvìtnu v DDK Koruna,  kde se na vás bu-
dou tì�it v�echny dìti i uèitelé ze Z� Na Habru
v Hoøicích.                               Zapsala D. Barto�ová.

ŘEČ PRONESENÁ SPISOVATELEM JANEM
OFFENBACHEM PŘI PŘEDÁVÁNÍ HOLANOVY CENY
V MÍČOVNĚ PRAŽSKÉHO HRADU V ŘÍJNU ROKU
200...

Dámy a pánové, pane ministøe,
vím, �e je pøi pøebírání této ceny zvykem dìko-

vat porotì, tváøit se, �e by onen pomyslný vìnec z
bobkového listu mìl pøistát na jiné, povolanìj�í
hlavì, a pøítomné publikum, a hlavnì vás, pane
ministøe, oslovovat ve v�í pokoøe.

Jistì jste si v�imli, �e jsem navzdory svému rela-
tivnì dobrému vychování vynechal spojení �dob-
rým zvykem�, jeho� do jednoho pou�ívali mí
pøedchùdci. Nepova�uji toti� poklonkování za
dobrý zvyk. A pøedstavím-li si, jaký lobbismus a
náhoda provázely rozhodnutí poroty (a to nel�u,
býval jsem postupnì èlenem snad v�ech vý-
zamných porot v této zemi), pak jsem schopen
podìkovat jen nìkolika pøátelùm. Tentokrát byla
vytvoøena lobby pro mì, a kamarádi mi tak
umo�nili získat dvì stì tisíc. Budou se hodit. Zá-
roveò pøátelé pøispìli k popularizaci mého málo
èteného díla, i kdy� iluze si nedìlám. Pøesto:
Díky!

Jsem si jist, �e kdybych v tomto sále podnikl
bleskový prùzkum znalosti knihy, za ni� jste mi
pøi�li aplaudovat, zjistil bych, �e do ní nahlédl
maximálnì ka�dý pátý. Zrovna vy, pane ministøe
do té men�iny asi nepatøíte. Kdy� jsem se vám ne-
dávno pøedstavil na nìjaké slavnosti, zíral jste na
mne jako jisté mládì na nová vrata. Pane minist-
øe, býval jste zøejmì solidní �éf nìjakého oblastní-
ho kulturního domu, ale neznat jednoho z pìti
nejvýznamnìj�ích básníkù v zemi, to je - podle
mne - pro ministra jakékoliv zemì dùvod k abdi-
kaci.

Vystavuji se tìmito slovy osoèení z je�itnosti a
zatrpklosti. Riziko, které tím na sebe beru, je
ov�em jen zdánlivé. Va�e reakce jsou mi toti� sr-
deènì jedno. Kdy� teï z pódia vidím, jak si úøed-
nické zjevy peèlivì cosi zapisují, místo aby ocenili
dramatiènost chvíle, ji� jsem tu vytvoøil, pak se
musím ptát: Proè právì literatura tyhle amúzické
tvory pøitahuje?

Obèas mám sklon si myslet, �e je èeská krajina
zaplevelena houfem citovì plochých lidí. Kvùli
defektu osobnosti se potøebují mstít, a tak ustøih-
nou hlavu ka�dé sedmikrásce pøerùstající vyhole-
ný anglický trávník. Je ov�em známo, �e se v ang-
lickém trávníku s nìkolika peèlivì pìstìnými ro-
dodendrony udr�í jen minimum �ivoèichù a rost-
lin. Nechci být rododendron.

Postupy kritikù zavánìjí rakouskou byrokracií a
hokynáøskými poèty. S rostoucím pocitem moci
zapisují dluhy, ani� jsou schopni nìkteré vìèné
dlu�níky z kvelbu vystrnadit a jiným poskytnout
úvìr na budoucnost. Ale Pánbùh není Vrchní
úèetní. A navíc je nezávislý.

Myslet si, �e za to mù�e jen ètyøicet nebo pade-
sát let pøed tzv. sametovou revolucí, je zavádìjící.
Minulá moc pánùm Brouèkùm poskytla pøimìøe-
nou stravu a byt výmìnou za zbo�nìní diktátorù a
pozdìji pasivitu. Mìla se oè opírat z døívìj�ka.
Starý známý recept. Znáte to: �V bázni bo�í na ro-
ho�i...� Nebyla to rozhodnì ona, kdo dílo zkázy
zapoèal, ani kdo ho dokonèil.

Ano, mám deset dobrých dùvodù domnívat se,
�e je tento národ rabský. Prvním z nich je opièení
po cizinì, druhým nedùvìra ve vlastní síly a ne-
dostatek originálních my�lenek, tøetím dùvodem
je pøesvìdèení, �e právì u nás je pupek svìta, eu-
femisticky zvaný srdce Evropy, ètvrtým váhání
nad tím, zda je vlastnì dobøe, �e si èeský národ
nìjací intelektuálové vymyslili, pátým poklonko-
vání pøed zdánlivými autoritami, �estým ne-
schopnost rozeznat vèas autority skuteèné. Po-
kud je dav ucítí, pak jim, kdy� u� nic hor�ího, hází
s oblibou klacky pod nohy. To je sedmý dùvod.
Tradiènì ubohá úroveò politických vùdcù je dù-
sledkem této zá�tì. Devátým dùvodem zùstává
doná�ení a oblíbené �achové hry v zákulisí, i kdy-
by se jednalo jen o trafiku. Desátou a zøejmì nej-
pádnìj�í výèitku musím adresovat kratinké histo-
rické pamìti, spojené s mytomanií, nedostatkem
studu a neschopností podívat se do oèí sebe
sama.

Nevdìk, výraz malosti, mìla by poci�ovat v prv-
ní øadì literatura. Spisovatelé mo�ná nejsou svì-
domím národa (i kdy� já v�ude mluvím o opaku),
ale asi by si zaslou�ili pøinejmen�ím ten druh de-
klarované úcty, jakou zi�tnì projevujeme sta-
rodùchodcùm. Americký básník Ezra Pound ve
svém ABC èetby øíká: �Národ, který nedbá toho,
co vnímají jeho umìlci, upadá. Po èase pøestává
vyvíjet èinnost a pouze pøe�ívá.�

Na kultuøe a její vnìj�í glorifikaci postavilo
ov�em svùj model národní identity celé pøedmi-
nulé století. Ba dokonce a� do roku 1989 se jaksi

samozøejmì pøedpokládalo, �e Èe�i, i kdy� se jim
nedaøí jiné vìci, pøevy�ují jiné národy kulturní
vyspìlostí. My jsme to byli, kdo první �porozumì-
li� géniu Mozartovu, a máme otèinu za konzerva-
toø Evropy. Il divino Boemo nás dodnes zahøívá u
srdce. Nevíme pøitom, kdo to vlastnì byl. Zfal�o-
vali jsme minulost v Rukopisech a budovali na
základu od poèátku velice sporném pojetí èe�ství
a vlastenectví skoro sto let. Le� vyhovovala ná-
rodní lenosti a pý�e.

Národ vyrostl jako národ parvenuù, kteøí si pù-
vod opatøují pøivlastnìním nebo penìzi jako za
Offenbachova druhého císaøství. Koho dnes zají-
má, �e po Mozartovi tu byl velmi chladnì pøijat
Beethoven a �e Chopin dokonce odmítal v Praze
koncertovat kvùli zatuchlému vzduchu a obecen-
stvu nepøístupnému jakýmkoliv novotám?

Pøi nedávných oslavách Nerudova narození se v
novinách objevil titulek Básníka proslavil herec
XY. Zachvátila mì, poprvé v �ivotì, touha se vy-
stìhovat. Interpret zaèal zastiòovat tvùrce u� za
dob Nietscheových a jeden Èech rozeznal, �e se
onen Schauspieler u� dokonce bez tvùrce obejde.
Umìní ale není zábava, která se díky pasivitì
masy prosadila na jeho místo.

V bývalém Sovìtském svazu mìli zvyk udìlovat
titul �zaslou�ilý� nebo �národní� umìlec dokonce
krotitelùm lvù. U nás jsme ty tituly mìli taky a po
jejich zru�ení se nezmìnilo nic. Ba naopak. Rùz-
ných skákaèù, kteøí pohøíchu neumìjí ani salto
mortale, je èím dál víc a jsou èím dál víc ctìni.

Sklon zamìòovat umìní a zábavu je globální.
Dne�ní kultura u� pøestává být spojena s vynále-
zem knihtisku a tvoøivou tíhou knih, ale nabízí
pasivitì prefabrikované elektronické obrazy po-
tlaèující fantazii, toho prvního hybatele svìta.

Západní národy díky pùsobení po staletí pìsto-
vané kulturní tradice zatím umìjí za pomoci vliv-
ných intelektuálù alespoò odolávat. U nás elita
vlivná není a je jí po v�ech pou�tìní �ilou zatrace-
nì málo.

Uèit se osudu a smrti, tedy tomu nejlid�tìj�ímu,
co literatura pøiná�í, nám není dáno. My se nao-
pak ve stopách názvu amerického bestselleru
hodláme k smrti ubavit. Nemáme dnes dobré spi-
sovatele. Vìt�ina jich toti� pova�uje svou vìc za
ztracenou. Kdo se pak má divit, �e se stávají na�e
kmenové tance divnou karikaturou demokracie
velmi pozdní? Jsme ameriètìj�í ne� Amerièani.

Je útok barbarù nevyhnutelný? Èeská pøítom-
nost pøitakává. Leckde se diskutuje, tady nikoliv.
Ba leckteøí se pøi své intelektuální lenosti tì�í na
to, a� se bìhem nìkolika desetiletí èe�tina stane
nebo�kou a jejich styk �se svìtem� bude �jedno-
du��í�.

Zdá se mi, dámy a pánové, �e se v na�em (jak
pozoruji znaènì proøídlém) houfu nenajde ani je-
diná hlava otevøená. Nezbývá mi ne� konèit slovy:
�God save my Country!�

(c) Jiøí Rulf, Praha, Hoøice, 2004-2006)

Rulfovými brýlemiZ historického kalendáře

Pøedminulý ètvrtek, tøi týdny po svých �edesátinách, zemøel spisovatel a publicista Jiøí Rulf. Hoøic-
ké noviny nedávno oznámily vydání jeho poslední, zøetelnì autobiografické prózy Jmenuji se Offen-
bach. Klíèovým místem novely je 3. kapitola, v ní� hrdina - básník - pøi pøevzetí presti�ní ceny pøed-
nese projev, jen� vyvolá pobouøení. Proto�e máme dùvod domnívat se, �e do ní autor vlo�il jakýsi
svùj testament, toti� nesmíøenost se souèasným postavením literatury (a kultury vùbec) v èeské spo-
leènosti, otiskujeme na rozlouèenou s Jiøím právì tento fiktivní projev:

Jiøí Rulf (22. 3. 1947 - 12. 4. 2007)

Básník a publicista. Rodinné koøeny mìl
také na Hoøicku, spisovatelka Helena

Rudlová byla jeho tetou a sám pøiznával její
vliv na volbu profese. Vydal øadu kní�ek,

naposledy pùsobil v týdeníku Reflex. Prázdni-
ny trávil pravidelnì v chalupì na Doubravì

a v Hoøicích, kde si na�el øadu pøátel.

Vzpomínka
Dne 19. kvìtna by se byl do�il 83 let Jiøí Kotyk,

zemøel ov�em právì pøed deseti lety, 4. èervna.
Vzpomínku nám poslala jeho vnuèka Zdena z Ty-
lovy ulice:

Milý dìdeèku,
Mým nejkrásnìj�ím darem byla Tvoje pøítom-

nost mezi námi. Pro nás jsi byl v�dy vzorem a
schránkou na dopisy. Poka�dé jsme dostali od-
povìï na dùle�itá rozhodnutí. Mìl jsi pro ka�dé-
ho pochopení a soucit. celý svùj �ivot jsi zasvìtil
nám a svému povolání profesora na vysoké
�kole. Byl jsi dobrým uèitelem, otcem, dìdeèkem,
man�elem a psychologem, který uzdravoval zra-
nìné du�e.

Tvá �ivotní láska byly nejen babièka, ale i
moøe, které jsi namaloval, pøesto�e jsi ho ve sku-
teènosti nespatøil. Vzpomínám èasto na chvíle
pro�ité v pøírodì. Chodil jsi s námi èasto na pro-
cházky. Øíkal jsi: �Èerstvý vzduch je nejlep�í lék
a pøíroda matkou moudrosti�. I mne jsi mnoho
moudrého nauèil. Také díky Tobì jsem pochopila
smysl �ivota. Jsem velmi ��astná, �e jsem se na-
rodila právì do této rodiny a mohla s Tebou sdí-
let v�echny v�ední i nev�ední dny. Do �koly jsi
mne pøipravovalvelmi peèlivì. Kontroloval jsi
úkoly a uèil pøedmìty, které mì moc ne�ly. Byl
jsi mým sluncem, které høálo ka�dý den a nespá-
lilo svým paprskem.

Tvoje vnuèka Zdenièka.

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

Mail: dasar@centrum.cz
ICQ: 335-286-923

Èi�tìní kobercù a skvrn � Èi�tìní polstrovaných
sedacích souprav vèetnì polstrovaného nábytku
� Parní mytí ve�kerých obkladù, podlah a oken �
Pøedkolaudaèní úklid i po malíøských pracích

� Kompletní èi�tìní interiérù vozù

 FIRMA ROTEX
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Objednávky a informace na telefonech
 777 084 156, 608 217 780

NABÍZÍME SOUKROMNÍKŮM
I FIRMÁM

PRAVIDELNÝ I JEDNORÁZOVÝ

ÚKLID
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Výstavy

Pøírùstky
a restaurátorské práce

Pøipraveno k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò muzea od 12. dubna.

Dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Ilustrace
Markéty Prachatické

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

mimo pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Oldøich Bubák
Ve stínu Everestu

Fotografie.
Galerie plastik od 21. dubna do 27. kvìtna.

Dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Ladislav Zívr
Královský letohrádek Belveder, Praha 1,

do 19. srpna 2007.

Vladimír Preclík
Socha v barvì, barva v so�e

Výstavní síò Mánes, Praha 1,
10,00-18,00 do 4. kvìtna 2007.

Výtvarnici MARKÉTÌ KOLÍBALOVÉ-PRACHATICKÉ

(nar. 1953) nále�í ji� stabilnì èestné místo mezi
�pièkovými autory kni�ních ilustrací. Její práce se
setkává se zaslou�enou pozorností nejen v Èe-
chách, kde spolupracuje napøíklad s pra�skými
nakladatelstvími Albatros, Vy�ehrad, Aulos nebo
Brio, knihy s køehkými ilustracemi Markéty Pra-
chatické vycházejí také v pøedních londýnských
nakladatelstvích Faber and Faber nebo Viking
Kestler. Ji� v roce 1984 získala na veletrhu dìtské
knihy v italské Boloni ocenìní za ilustrace ke kni-
ze LEWISE CARROLLA Alenka v øí�i divù a za zrca-
dlem. Díky stipendiu organizace British Council
studovala v roce 1990 na Camberwell College of
Arts v Londýnì. V letech 1990-1992 pùsobila jako
asistentka DALIBORA CHATRNÉHO v grafickém atelié-
ru pra�ské Akademie výtvarných umìní. Markéta
Prachatická obdr�ela za svou tvorbu v oblasti ilu-
strace dìtské knihy mnohá uznání � opakovanì
získala Zlatou stuhu od èeské sekce IBBY (Inter-
national Board on Books for Young People), cenu
SÈUG Hollar, v roce 2005 byla kniha ANDERSENO-
VÝCH pohádek s jejími ilustracemi poctìna cenou
v soutì�i Nejkrásnìj�í èeská kniha roku, katego-
rie pro dìti a mláde�. Spolupracovala mimo jiné i

s Èeskou televizí na veèerníèku Bìla a malý èaro-
dìj. Vedle ilustrace a kresby se Markéta Pracha-
tická vìnuje také návrhùm drobné a u�ité grafiky.
Pro Èeskou po�tu vytvoøila sérii známek
s portréty významných osobností. �ije a pracuje
v Praze.

Ilustrace Markéty Prachatické, pøesto�e dopro-
vázejí pøedev�ím dìtskou beletrii, osloví umìlec-
kým potenciálem a výtvarnou kvalitou i dospìlé,
nadto nároèné publikum. Ilustrátorka tvoøí
s nesmírnou invencí, ale zároveò nechává znaèný
prostor vlastní dìtské (ètenáøské) fantazii. Její
obrazový doprovod nefixuje vizuální pøedstavu
urèitého okam�iku vyprávìní, ale spí�e jen nabízí
mo�nou variantu prostøedí èi atmosféry pøíbìhu
a stává se stimulem osobní pøedstavivosti ètená-
øe. Kni�ní grafika Markéty Prachatické, vedle vý-
tvarných pøedností, pøekraèuje zejména pøede-
slaným mentálním rozmìrem standard v tomto
výtvarném oboru bì�ný.

Kresby Markéty Prachatické mohou okouzlit
poetickým výrazem, pøekvapit naturalistní pod-
statou, stejnì jako ohromit fantaskními nápady.
Pùvabné vesnièky plující na zvlnìném horizontu,
neproniknutelné hvozdy, ze kterých zbloudilí
poutníci hledají cestu celé vìky, zástupy skøetù,
jejich� vzezøení vyvolává smích i dìs zároveò, ci-
zokrajní ptáci a prapodivní �ivoèichové snad
z �øí�e za zrcadlem�, pitoreskní èarodìjnice s pøá-
telským ú�klebkem i rozmanitá zvíøena s atributy
lidství pøedstavují støípky z mozaiky autorèiny
specifické a nápadité výtvarné produkce. Pracha-
tická pøíbìh èasto o�ivuje prostøednictvím zdánli-
vì druhoøadých atributù, které jí v�ak v zásadì
poskytují �ir�í prostor k vlastnímu projevu. Hu-
mor, jen� její ilustrace doprovází, je citlivý a byst-
rý, autorka v�ak jeho prostøednictvím neobchází
mo�nost výtvarnì se vyjádøit k záva�nìj�ím otáz-
kám lidského bytí a èasto s pøekvapivou otevøe-
ností pøekraèuje pomyslná tabu tvorby pro
nejmen�í.

Markéta Prachatická pracuje pøevá�nì s mono-
chromatickou kresbou, tvaruje ji intenzitou �ra-
fování, která osciluje od témìø transparentních
èástí a� ke kompaktní èerné plo�e, a mnohdy vy-
nechává hlavní obrysovou linii, aby své kresby
nechala prorùst do bílého podkladu. Ve výsledku
mají ilustrace velmi køehkou podobu, která
v kombinaci s vhodným motivem mù�e místy vy-
volat a� dojem jistého odhmotnìní. Prachatická
se ve své tvorbì nevyhýbá ani barvì, prostøedku
pro dìtskou ilustraci pøíznaènému. I zde zachází
s barevným rozhraním volnì a koloruje zpùso-
bem zdánlivì dìtským, v podstatì ov�em vysoce
sofistikovaným.

Tøeba�e Markéta Prachatická ilustrovala mno�-
ství nejen dìtských knih a její dílo je v oboru
kni�ní ilustrace vysoce hodnoceno, mìli její pøíz-
nivci dosud velmi sporadickou mo�nost prohléd-
nout si ucelenìj�í soubor autorèiných prací ve vý-
stavních prostorách. Výstava ilustrací Markéty
Prachatické, která byla zahájena v Mìstském mu-
zeu v Hoøicích 19. dubna, tak po dlouhé dobì
pøedstavuje pro odbornou i �irokou veøejnost je-
dineènou mo�nost shlédnout dílo jedné z pøed-
ních osobností èeské kni�ní ilustrace. Výstava po-
trvá do 20. kvìtna 2007.

Jana Cermanová

Ilustrace Markéty Prachatické
v hořickém muzeu

O tom, �e z nedalekých Smrkovic pochází skvìlá
èeská sochaøka Vlasta Prachatická, vìdí náv�tìv-
níci hoøického muzea pøinejmen�ím od její výsta-
vy v roce 2003. Letos pøedstavuje muzeum také
její dceru Markétu, vynikající ilustrátorku.

Hořické hudební slavnosti 2007
HOØICKÝ SBORNÍÈEK 2007

Pøehlídka dìtských pìveckých sborù
Sál DK Koruna 15. 5. 2007

v 9.00 hod., dobrovolné vstupné.

BONA VITA + SZALGOTARYAN
Chrám Narození Panny Marie 18. 5. 2006

v 19.30 hod., dobrovolné vstupné.

CHRÁMOVÝ KONCERT
Václav Uhlíø � varhany, Jiøí Houdek - trubka
Chrám Narození Panny Marie 22. 5. 2007 v

19.30 hod., dobrovolné vstupné

OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Spojené pìvecké sbory, orchestr

Lom U sv. Josefa 25. 5. 2007 v 19.00 hod.
Vstup volný.

VEÈER S OPERETOU
Hudební spolek Dalibor + soubor J. K. Tyl

Sál hoøické radnice 29. 5. 2007
v 19.30 hod., 30,- Kè.

Dům kultury Koruna v květnu 2007

Středa 2. května 2007 v 19.30 hodin
TANEÈNÍ PRO (NE)POKROÈILÉ

2. lekce, kursovné pro pár 1000,- Kè.

Středa 9. května 2007 v 19.30 hodin
TANEÈNÍ PRO (MÍRNÌ)POKROÈILÉ
3. lekce, kursovné pro pár 1000,- Kè.

Čtvrtek 10. května 2007 v 19.30 hodin
AMATÉØI

Pøedstavení souboru ÈERNÍ �VIHÁCI
v radnièním sále,  60,- Kè.

Úterý 15. května 2007 v 9.00 hodin
HOØICKÝ SBORNÍÈEK 2007

Pøehlídka dìtských pìveckých sborù
dobrovolné vstupné

Středa 16. května 2007 v 19.30 hodin
TANEÈNÍ PRO (STØEDNÌ)POKROÈILÉ

4. lekce, kursovné pro pár 1000,- Kè.

Úterý 22. května 2007 v 17.00 hodin
105 LET Z� NA HABRU

�kolní akademie, dobrovolné vstupné.

Úterý 22. května 2007 v 19.30 hodin
CHRÁMOVÝ KONCERT

Václav Uhlíø - varhany, Jiøí Houdek - trubka
dobrovolné vstupné.

Středa 23. května 2007 v 19.30 hodin
TANEÈNÍ PRO (POMÌRNÌ)POKROÈILÉ

5. lekce, kursovné pro pár 1000,- Kè.

Čtvrtek 24. května 2007 v 19.30 hodin
KRÁLOVNY NOCI

Populární ostravská travesti show
160/140,- Kè

Pátek 25. května 2007 v 19.00 hodin
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Setkání pìveckých sborù v Lomu U Josefa
vstup volný, mo�nost obèerstvení

Sobota 26. května 2007 ve 20.00 hodin
ROCK SESSION, 50,- Kè

Úterý 29. května 2007 v 19.30  (RADNICE)
VEÈER S OPERETOU

Hudební spolek DALIBOR + divadelní soubor
J.K.Tyl, 30,- Kè.

Středa 30. května 2007 v 19.30 (RADNICE)
JANA RYCHTEROVÁ + LENKA UHLÍKOVÁ
Veèer se �ansonem - prémiový koncert Klubu

pøátel hudby, 80,- Kè, studenti polovic.

Čtvrtek 31. května 2007 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, 30,- Kè.

V Jičíně dospěli k závěru,
že Albrecht Václav
Eusebius Valdštejn měl
sociální cítění

Jièín - Mìsto Jièín, které v �ivotì Albrechta z
Vald�tejna hrálo jednu z nejdùle�itìj�ích rolí, se
bude v rámci oslav na jeho poèest prezentovat
9. záøí ve Vald�tejnské zahradì v Praze.

�Bude zále�et jen na mìstu Jièín, jakou formu
prezentace zvolí. O konkrétní podobì se zatím
jedná,� øíká jièínský místostarosta Richard Koníø
s tím, �e tato akce bude pøedcházet velké výstavì
o Albrechtu z Vald�tejna a jeho dobì, která bude
probíhat v prostorách Vald�tejnské jízdárny v
areálu Senátu od 15. listopadu do 15. února
pøí�tího roku v rámci Vald�tejnova roku.

�Náv�tìvník výstavy by se mìl více dozvìdìt o
této rozporuplné osobnosti, o dobì, kdy Vald�tejn
�il, a jaký mìl vliv v rámci mocenského a spole-
èenského uspoøádání tehdej�í Evropy. Mìly by
zde být také poprvé publikovány materiály
z pra�ských archivù, které by mohly zásadnì pøe-
hodnotit pohled na jeho osobu,� nastínil Koníø,
podle kterého mìl Albrecht z Vald�tejna mo�ná
více sociálního cítìní, ne� se o nìm obvykle tvrdí.

Statistika

Na Jičínsku přibylo
obyvatel - nejvíc v kraji

Nejvìt�í meziroèní nárùst poètu obyvatel v kraji
loni zaznamenalo Jièínsko. Bìhem roku zde pøi-
bylo témìø osm set lidí, zatímco napøíklad na Ná-
chodsku evidují pouze minimální pøírùstek v po-
ètu deseti lidí. Jièínsko je v�ak i s celkovými
78 100 obyvateli nadále nejmen�ím okresem v
kraji, nejlidnatìj�í zùstává bezmála 160tisícové
Hradecko.

V celém Královéhradeckém kraji bylo hlá�eno
549 643 obyvatel, to je o 1072 víc ne� rok pøed-
tím. Z údajù statistikù vyplývá, �e v populaci sice
nadále pøevy�uje úmrtnost nad porody, jen�e
díky pøistìhovalcùm se nepøíznivý trend podaøilo
u� druhým rokem po sobì zvrátit.

Do Hradeckého kraje se loni pøistìhovalo témìø
6800 lidí, z toho 3155 cizincù. Nejvìt�í skupinu
tvoøili Ukrajinci (1765), a� s velkým odstupem je
potom následují Slováci, Vietnamci, Moldavané a
Rusové, jejich� poèty se pohybují maximálnì ko-
lem tøí set novì nahlá�ených osob. Z pìti okresù
bývalých východních Èech se naopak do jiných
regionù nebo do zahranièí vystìhovalo 5312 lidí.

Èeský statistický úøad oznámil, �e v celé zemi
loni stoupl poèet obyvatel o více ne� 36 000 na
10 287 189. Loni pøitom poprvé od roku 1994 po-
èet �ivì narozených (105 831 dìtí) pøevy�oval po-
èet zemøelých (104 441 osob).                                 (jn)

Zpráva ze ZUŠ (1)
Sotva se vyklubalo první jarní sluníèko, vytáhlo

nás ze sborové zku�ebny ven� Mìli jsme se sice
pekelnì soustøedit, proto�e nás èeká pìknì nabitá
pìvecká sezona, ale takový první buøtík po zimní
pauze taky není k zahození� Alespoò nabereme sil
na v�echno, co s pìveckými sbory PÍSNIÈKA a
MUSICA v blízkém období pro�ijeme. A není toho
málo.

Bøeznové víkendové soustøedìní bylo takovým
rozjezdem v pøípravì na regionální soutì� pìvec-
kých sborù, která se bude konat v kvìtnu v Hradci
Králové. Máme co obhajovat, loòská dvì zlatá pás-
ma nás motivují .

Také u� teï netrpìlivì èekáme na zaèátek kvìtna,
proto�e bude následovat první zahranièní cesta
star�ích zpìvákù z MUSICY. Itálie, mìsteèko Vieste
a hudební festival � co víc si pøát. Snad jen, a� Ita-
lové hodnì tleskají, sluníèko svítí a moøe je teplé. A
a� nám to zpívá!

Hned po návratu budeme hostiteli 260 zpìvákù,
kteøí k nám jako ka�doroènì zavítají na letos ji� 11.
roèník pøehlídky dìtských pìveckých sborù zvané
�Hoøický sborníèek�. Letos pøijedou sbory
z Trutnova, Chlumce n.C., Vrchlabí, Pardubic, No-
vého mìsta n.M., Kostelce n/O. Termín je 15. kvìt-
na v 9,00 � 12,30 hod. v DK Koruna.  Kdo máte rád
sborové zpívání, udìlejte si èas a pøijïte nás po-
vzbudit. Bude se bojovat o Cenu sympatie a pøije-
dou samé skvìlé sbory. U� se na nì moooc tì�íme.

Vidíte, �e se opravdu nenudíme. Tak nám dr�te
palce a my zas budem zpívat osto�est!

Zpráva ze ZUŠ (2)
Pomalu se blí�í odjezd �ákù ZU� Havlíèkova ul.

na hudební festival do italského mìsta Vieste.
4. kvìtna odjí�dí 39 �ákù �koly s pedagogickým
doprovodem na jih Itálie.

Pìvecký sbor MUSICA, Klarinetový kvartet, dìt-
ský orchestr KOMOØIK, akordeonový soubor a li-
terárnì dramatické oddìlení s pantomimou.Ti
v�ichni chtìjí svým umìním pozdravit tento festi-
val a podìkovat za pozvání.

Chtìla bych, aby celý program vidìli nejen rodi-
èe ale i hoøická veøejnost, proto v�echny zvu
2. kvìtna do divadla na radnici, kde v 18,00 zaèíná
koncert. Výtì�ek celého koncertu je urèen na dofi-
nancování celé této nároèné akce. Tì�íme se!

Va�kovová Zdenka
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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

Dětské kolo
 Harrier Ponny

Vel. 12", proti�lapná brzda,
balanèní koleèka,

urèeno pro dìti od 2-3 rokù.

  Cena 1590,- 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!

Prodám Tatramatku
Prodám funkèní automatickou praèku Tatra-

mat. Telefon 493 623 647.

Pomůžu s hygienou
Vypracuji systém HACCP pro va�i potravináø-

skou prodejnu. Telefon 723 177 399.
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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 DRAŽEB DOBROVOLNÝCH 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,

Pokračuje 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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

ÈSAD Semily, a.s. pøedstavuje �irokou nabídku
slu�eb pro motoristy z Hoøic a okolí

AUTOSERVIS
Opravy a údr�by v�ech typù vozidel
Výmìna oleje, oprava výfuku, brzd apod.
Nástøik spodkù a dutin
Výmìny a lepení èelních skel autobusù a nákladních vozidel
Prodej náhradních dílù
Seøízení geometrie pøední nápravy
Záruèní a pozáruèní servis autobusù Karosa a SOR

MYCÍ LINKA
Ruèní mytí vozidel s obsluhou
Tlakové mytí WAP vè.pou�ití chemických pøípravkù

PNEUSERVIS
Pneuservis pro autobusy a nákladní vozidla
Prodej nových pneu a protektorù (Barum, Continental, Michelin�)

ÈERPACÍ STANICE
Prodej motorové nafty firmy Shell � nejni��í ceny v Hoøicích
Prodej motorových a pøevodových olejù Shell a Mogul
(napø.  Mogul GX FE 10W 40 �  89,-Kè vè. DPH / 1L)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
MOTOROVÝCH VOZIDEL

Pøíjem v�ech druhù vozidel k likvidaci
Vystavení dokladu potøebného pro odhlá�ení z evidence vozidel

PARKOVACÍ PLOCHY
Uzavøené parkovi�tì, nonstop strá�ní slu�ba

REKLAMA
Reklamní plochy u silnice R35
Plo�ná reklama na autobusech
Letáky a plakáty v autobusech

Dal�í informace naleznete na www.csadsm.cz
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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.

Pozdrav té paní, co prodává králíky.

Koupím poštovní známky
Koupím po�tovní známky, pohledy a obálky,

celé sbírky, vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìra-
teli. Platím v hotovosti, nejvy��í mo�né ceny.

Informace na telefonu 724 229 292.

MLAD› JE»MEN
A CHLORELA PYRENOIDOSA

ZELENÉ
POTRAVINY

NEJSOU LÉKEM
A PŘECE LÉČÍ

HELENA BARTOäOV¡ V¡S ZVE
NA SETK¡NÕ

S MUDr. MILOSLAVEM LACINOU

DO DIVADELNÍHO SÁLU RADNICE
NA 9. KVĚTEN OD 19,30

Milí ètenáøi,
tento èlánek jsem se rozhodla napsat jako po-

zvánku na dal�í setkání se zajímavým hostem,
tentokrát s MuDr. Miloslavem Lacinou z Hradce
Králové. Pùvodnì jsem chtìla poskytnout lékaø-
ské informace pøedev�ím svým klientùm, které
mladý jeèmen a chlorella oslovily,  a kteøí se roz-
hodli ovìøit si jejich úèinnost. Nakonec jsem ale
usoudila, �e dveøe mohou být otevøené ka�dému,
kdo sám je otevøený pøíjmu nových informací
z oblasti celostní medicíny. Ve své praxi, pøi prv-
ním setkání s klientem, nezaèínám nikdy svou
práci manuálními technikami a mám pro to pád-
né dùvody. První hodina je v�dy konzultaèní, aby
mìl klient volbu, zda mnou navrhovaný zpùsob
léèby je pro nìho pøijatelný nebo radìji vyhledá
jinou pomoc. Pokud v celostním pøístupu najde
smysl a pokraèujeme ve spolupráci, dozví se ode
mne, �e skuteèné uzdravení vy�aduje práci na
v�ech tøech úrovních � fyzické, energetickéi du-
�evní. Pro fyzickou úroveò je nutné udìlat 3 kro-
ky. Detoxikace, posílení imunity a vý�iva kvalitní
stravou, která je stavebním materiálem bunìk. Já
tuto úroveò øe�ím u sebe i u svých klientù právì
mladým jeèmenem a chlorellou pyrenoidosou.

Dùvodù, proè pracuji právì s nimi, je nìkolik.
Za prvé splòují mé 3 uvedené kroky. Detoxikují,
posilují imunitu a jsou �jídlem a pitím�.  Nejedná
se o potravinový doplnìk, ale o komplexní stravu.
Fytolátky  v jeèmeni a chlorelle pùsobí synergicky
(souvzta�nì) a jejich úèinky nelze srovnat
s �ádnou umìlou kombinací. Jeèmen a chlorella
jsou tedy �utkané tak, jak je udìlala pøíroda�.
Mù�eme je zaøadit k zeleným potravinám jako je
brokolice, �penát, zelený salát, zelí apod. Od
ostatních produktù se li�í tím, �e jejich slo�ení

neodpovídá izolovaným výta�kùm. Zelené potra-
viny mají výraznì pozitivní vliv na lidské zdraví.
Nejen z hlediska prevence, ale i jako víc ne� pod-
pùrná souèást léèebných postupù. To je jedna
z vìcí, která mì opravdu nadchla. �e je mo�né
kombinování mladého jeèmene a chlorelly
s klasickou alopatickou léèbou, i u tak vá�ných
onemocnìní, jako je cukrovka nebo rakovina. Ze-
lené potraviny doká�í organismus vyèistit od je-
dovatých látek, tì�kých kovù, ne�ádoucích ba-
lastních usazenin ve støevech. Doplòují ve�keré
vitamíny, minerály, stopové prvky a antioxidan-
ty, dále pak aminokyseliny a  nukleové kyseliny.
Bohatì jsou v nich zastoupené enzymy. Nesmírnì
dùle�itá je pøítomnost chlorofylu.  V pøípadì øasy
pak i vláknina a tzv. rùstový faktor, který vý-
znamnì podporuje obnovu pøirozené støevní mi-
kroflóry. Nemìli bychom zapomenout na látky
s antibiotickým úèinkem a na interferon a také na
velice zdravé nenasycené mastné kyseliny. Zása-
dité pH podporuje léèení v�ech typù zánìtù a o
posílení imunity u� byla øeè. Existují studie na
�zelená miminka�, dìti, které nemohou být koje-
né mateøským mlékem, jsou �kojené� mladým
jeèmenem. Ten pøispívá i ke zdárnému prùbìhu
tìhotenství. Mladý jeèmen a chlorella pyrenoido-
sa jsou tzv. adaptogeny nebo �li harmonizéry.
Neøe�í tedy v tìle dùsledky, ale uvádìjí vychýlené
systémy do rovnováhy.

Poslední dobou se vá�nì zabývám otázkou, zda
je vùbec mo�né z �mrtvé� vaøené stravy
s chemickým základem, vybudovat zdravé �ivé
tìlo� Hans ünter Berner napsal knihu �Hladovì-
ní nad plným hrncem�, v ní� vykresluje èlovíèka,
který se cpe, tloustne, ale pøesto umírá na nutriè-
ní podvý�ivu. �Vyèerpaná pùda �iví plodiny, ty
sytí nás a proto i pøes �peky okolo pasu umíráme
hlady.� Na trhu existuje obrovská �kála pøírod-
ních produktù a je pro laika velmi tì�ké se v nich
vyznat, nato� si vybrat. A je pravda, �e je jich
spousta kvalitních a u�iteèných. Já jsem se v�ak
rozhodla pro jeèmen a chlorellu právì pro jejich
schopnost poskytnout organismu, dá-li se to tak
øíci, komplexní slu�by.

Dotazy, které vás teï mo�ná napadají, vám rád
zodpoví pan MUDr. M. Lacina ve støedu 9. 5.
2007 v 19,30 na radnici. Je lékaøem GW 7 let
a zároveò je autorem lékaøských studií na mladý
jeèmen a chlorellu pyrenoidosu.

Pøála bych si , aby tento èlánek byl brán skuteè-
nì jako pozvánka na odbornou pøedná�ku, a ne
jako mé tou�ebné pøání �zazelenit� Hoøice. Zele-
né potraviny nejsou zázraky. Je to �obyèejný� jeè-
men a �obyèejná� sladkovodní øasa pìstované
v neobyèejných podmínkách. Ale umí své. A tak
je tøeba k nim pøistupovat. Na dal�í zajímavé se-
tkání s pøáním stálého zdraví se tì�í

Mgr. Helena Barto�ová

Na Daliborce soutěžili
šachisté, domácí vyhráli

V sobotu 14. dubna se sjeli mladí �achisté z celé-
ho kraje do budovy Z� Na Daliborce k poslední-
mu kolu Velké ceny mláde�e. Ve dvou kategoriích
bojovalo 73 mladých hráèù a hráèek.

Mezi hráèi do 16 let triumfovali domácí, kteøí
obsadili první ètyøi místa : 1. Tomá� Kraus, 2. Mi-
chal �rejber, 3. Jakub Souèek, 4. Jakub �afaøík
(13. Jaroslav Fla�ar, 15. Petr Tázlar).

V kategorii mlad�ích vyhrála �ákynì zdej�í �koly
Eli�ka Johnová. Získala 7 bodù ze 7 partií. (20.
Jan Prokùpek, 21. Kamil �afaøík, 32. Dominik
Hlu�ièka, 36. Pavel Podzimek, 37. Daniel Malik,
39. Franti�ek Kráèmar).

Eli�ka se stala i celkovou vítìzkou Velké ceny
i mezi chlapci (poprvé v historii této soutì�e
vyhrála tuto kategorii dívka).

Celkovým vítìzem mezi star�ími se stal Jakub
Souèek, 2. Tomá� Kraus a 3. Michal �rejber.         J

Mladý ječmen a chlorella pyrenoidosa – zelené potraviny

HELENA BARTO�OVÁ

Nejsou lékem a přece léčí

Zajímavost

Koho to pokřtili
Klausovi?

Krátce pøedtím, ne� dorazil prezident do Hoøic,
dostalo se mu ve Dvoøe Králové cti pokøtít mládì
servala. Pro ètenáøe nezbìhlé v zoologii, kterým
nicménì vrtá hlavou problém, co to vlastnì prezi-
dent pokøtil, sdìlujeme: Serval (Laptailurus ser-
val) je savec nále�ející do øádu �elem, èeledi koè-
kovitých (Felidae). Vypadá trochu jako malý ge-
pard. Má výraznì dlouhé nohy (v pomìru k tìlu
ze v�ech koèek nejdel�í) a velké u�i, �lutavou srst
s èernými skvrnami. Je vìt�í ne� koèka domácí,
ale men�í ne� levhart. Dorùstá délky 60-85 cm
(plus cca 40 cm ocas), vá�í 9-18 kg. Kromì králo-
védvorské ZOO je roz�íøen v Africe, �ije v rákosi-
nách, ve stepích, na okrajích mokøadù. Aèkoliv se
specializuje na lov hlodavcù, je oznaèován za pre-
dátora tzv. oportunistického: jeho jídelníèek za-
hrnuje i zajíce, ptáky, plazy, hmyz, ryby a �áby.
Byl pozorován dokonce pøi lovu malých antilop.
Stavbou tìla je pro lov v savanì dobøe adaptován:
dlouhé nohy a krk mu umo�òují pøehled ve vyso-
ké trávì, zatímco velké u�i detekují pohyb hlo-
davcù, dokonce i pod zemí. Pøi lovu doká�e a� 15
minut v klidu se zavøenýma oèima naslouchat, je-
diným (a� ètyømetrovým) skokem se pak zmoc-
òuje koøisti. Je mimoøádnì efektivní lovec, svou
obì� chytí v 50 % pokusù (ve srovnání s 10 % u
vìt�iny ostatních druhù koèek). Sám se ov�em tu
a tam stává koøistí vìt�ích �elem, pøedev�ím leo-
parda. Ale nejvìt�ím nebezpeèím je pro nìj èlo-
vìk, loví jej pro ko�e�inu. Serval je dosud bì�nou
souèástí fauny ve východní a západní Africe, na
jihu rychle mizí a na sever od Sahary je u� vzácný.

Serval je ve znaku italského rodu Tomasi z os-
trova Lampedussa, jeho� nejznámìj�ím èlenem
byl Giuseppe Tomasi di Lampedussa, autor jed-
noho z nejslavnìj�ích italských románù 20. stole-
tí, Il Gattopardo (Gepard). Snad proto zvolil ná�
seètìlý prezident pøi køtinách italské jméno (a
je�tì ke v�emu z umìlecké bran�e): mladá králo-
védvorská servalice se jmenuje Mona Lisa. Svìd-
kové vypovìdìli, �e k pohlazení zvíøátka se pan
prezident nemìl, kde�to paní Klausová je vzala do
náruèe s chutí, pravíc k okolostojícím, �e s divo-
kými tvory má zku�enosti. Dal�í dvì mláïata po-
køtili krajský hejtman a královédvorský starosta.
Jmenují se Mates a Patrik.

Zdroj: Big Cats online a dal�í.

Jako obvykle nám Cukrárna poslala foto hokejistů na konci sezóny aby tak byl ukojen zájem
fanoušků a fanynek. O tom, jak finálový zápas dopadl, se e-mail nezmiňuje.

Stojící zleva: P. Draslar st., R. Čihák, M. Pour, J. Černý, M. Nečesaný, V. Rössel, J. Erben,
 M. Palouš, L. Petera, I. Karban, J. Tomášek. Klečící zleva: V. Plecháč, O. Kopecký, Š. Karban,

Z. Kokošín, P. Jalový, R. Sušír. Gólmani: S. Holšán, K. Vydra.

Hokejisté Grey Grizzlies po finálovém zápase
Novobydžovské hokejové ligy

Top ten stolních tenistů
středních škol

Koncem mìsíce záøí uspoøádal Domov mláde�e
pøi Obchodní akademii turnaj ve stolním tenise
pro �áky hoøických støedních �kol. Hrálo se na
stolech v hoøické sokolovnì. Z ka�dé �koly se zú-
èastnili dva nejlep�í hráèi, kteøí se spolu utkali
turnajovým zpùsobem. Celkové vítìzství si odnesl
Jarmil Nosek z Obchodní akademie, na druhém
místì skonèil Martin Hovad z Gymnázia. Turnaj
zorganizovala paní Jana Dufková.   JK

Vykrmení králíci došli

27. 4. � 7. 5. 2007 DOVOLENÁ

Úterý 8. 5. - Středa 9. 5.  v 17. 30

ROBINSONOVI
Pøíbìh nejnovìj�ího animovaného filmu z produkce

studia Walt Disney se toèí okolo Lewise � geniálního
kluka se zálibou v �ikovných technických vychytávkách

a obrovskou touhou najít rodinu, kterou nikdy nemìl
mo�nost poznat. Nová pohádka nejen pro dìti.

Čtvrtek 10. 5. - Pátek 11. 5.  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.

Sobota 12.5.  ve 20.00

FONTÁNA
Fontána je pøíbìhem o dlouhé �ivotní cestì mu�e,

který se rozhodl postavit osudu a svést s ním vìèný boj
o záchranu milované �eny. Jeho epická cesta zaèíná

v 16. století ve �panìlsku, kde se jako dobyvatel Tomas
vydává hledat Fontánu mládí � legendární artefakt,

jen� údajnì nese dar vìèného �ivota.

Biograf Na �pici Hoøice uvádí nový klubový
cyklus s názvem Filmové návraty

Úterý 15. 5. 2007  v 19.30

KRÁTKÝ FILM O LÁSCE
Film je konfrontací dvou koncepcí lásky: smyslné a

sebeobìtující. 19-letý sirotek Tomek pozoruje dalekohle-
dem z okna svého pokoje 35-letou Magdu, do ní� je

zamilovaný. �ena, redukující lásku na sex, ho hluboce
raní, tak�e se pokusí o sebevra�du. �Probuzená� Magda

zaène vnímat svìt jinýma oèima. Jemnì a diskrétnì
ztvárnìné téma má pøíchu� hoøkosti, pramenící z

nemo�nosti naplnìní lásky, kterou si pøejeme.

Pondělí 14.5. 20.00, Úterý 15. 5. v 17.30,
Středa 16. 5. v 17.30 a ve 20.00

BESTIÁŘ
Nový film re�isérky Ireny Pavláskové na motivy

bestselleru Barbary Nesvadbové Bestiáø je pøíbìhem
mladé �eny Karolíny, její� �ivot pronikavým zpùsobem

zmìní vztah se záhadným a neuchopitelným mu�em
Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských
nejasností, vztah, který vyèerpává. Karolína se

rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a nauèit se
na jiných mu�ích, jak pøestat být submisivní..

Čtvrtek 17.5.  v 17.30 a ve 20.00

PUSINKY
I�ka, Karolína a Vendula se nedostaly na podìlanou

vej�ku. Co teï? Dìsí se pøedstavy, �e by mohly skonèit ve
stereotypu v�edního �ivota. Naplánovaly proto super

cestu � Holandsko, farma, louky, krávy, svoboda. Chtìjí
si poøádnì u�ívat a obèas (mo�ná) i trochu pracovat.

Nová road movie Karin Babinské.

Pátek 18.5. ve 20.00

GHOST RIDER
Je tomu u� dávno, co hvìzdný motocyklový kaskadér

Johnny Blaze (Nicolas Cage) uzavøel smlouvu s ïáblem,
aby tak dokázal ochránit lidi, ke kterým má nejblí�e -

svého otce a dìtskou lásku Roxanne (Eva Mendes). Nyní
si v�ak ïábel pøi�el vybrat svùj dluh. Pøes den Johnny

zùstává �pièkovým kaskadérem, ale po setmìní se mìní
v Ghost Ridera, jeho� údìlem je lovit rebelující démony.

Sobota 19.5. - Neděle 20.5. v 17.30

PAST NA ŽRALOKA
Malý bezstarostný rybí kluk se s rodièi pøestìhuje na

nový korálový útes. Jeho �ivot se zmìní v okam�iku, kdy
mu tátu a mámu chytí do rybáøské sítì. Od této chvíle se

o sebe musí postarat úplnì sám. Na�tìstí si na novém
místì najde rychle spoustu kamarádù, se kterými

vymý�lejí jednu lumpárnu za druhou.

Úterý 22. 5. - Středa 23.5. v 17.30

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Animovaná podívaná pro malé i velké s èeským

dabingem. Desetiletý Arthur �ije s babièkou v malém
domku na venkovì. Stejnì jako v�echny dìti, je i on
fascinován pohádkami, které mu babièka vypráví.
Zdá se mu o afrických kmenech a neuvìøitelných

pøíbìzích, které jsou popsány a namalovány v èarovné
knize jeho dìdeèka, který pøed nìkolika lety zmizel.

Sobota 26. 5. - Neděle 27. 5. ve 20.00

NIKOMU TO NEŘÍKEJ
Margot (Marie-Josée Croze) byla brutálnì zavra�dìna
sériovým vrahem. Její mu� Alex (François Cluzet) se z
této tragické události nemù�e dlouho vzpamatovat a

uzavírá se do svých vzpomínek. Po osmi letech dostane
anonymní e-mail. Po jeho otevøení uvidí tváø �eny stojící
uprostøed davu. Zábìr je natoèený v reálném èase a trvá
jen nìkolik vteøin, Alex pøesto její tváø okam�itì pozná.

Pondělí 28.5. ve 20.00

KUPEC BENÁTSKÝ
Slavná a nadèasová hra Williama Shakespeara sleduje
dramatické i komické zvraty osudu a �tìstìny skupiny

køes�anských �lechticù, kteøí se zadlu�í �idovskému
lichváøi. Benátky, 16. století. Bohatý a bezcitný �idovský
lichváø Shylock (Al Pacino) pùjèuje peníze køes�anským

�lechticùm, kteøí se dostanou do úzkých.

Úterý 29. 5. a středa 30.5. 17.00 a 20.00

SPIDER-MAN 3
Ve filmu Spider-Man� 3, zalo�eném na legendárních
sériích Marvel Comics, se Peterovi Parkerovi koneènì

podaøilo najít rovnováhu mezi jeho oddaností vùèi M.J.
a jeho povinnostmi superhrdiny. Ale na obzoru se chystá
bouøka. Kdy� se jeho oblek náhle zmìní na èernoèerný a
vzrostou jeho schopnosti, také to pøemìní Petra, vynese

to na povrch temnou, pomstychtivou stránku jeho
osobnosti, nad kterou se pokou�í získat kontrolu.

Biograf Na Špici v květnu

Kalendariky
Zbieram male vreckove kalendariky, preto by

ste ma velmi potesili , kebyste mi zopar poslali.
Mozu byt aj z rokov starsich, ale najviac by ma
potesili s kalendarikmi z roku 2007. Dakujem za
kladnu odpoved.                                   Jana Nerecova,

P. V. Rovnianka 8/88, 036 01   Martin, SR.

Prodám sadu zimních pneumatik
Prodám 4 zimní pneumatiky Barum Polaris

185/60R-14, ujeto cca 5 000 km, za  3000,- Kè
(40 % pùvodní ceny).                Telefon 775 291 242.


