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  Anièku u� nehledejte � Ani hodinky � Ani vykrmené králíky � Nechoïte jen tak � Nechoïte spát v klobouèku �
Ani v brýlích � Nebijte uèitele � Ani seniory � Ani poslankynì � Detoxikujte se � Pozor na DNA � Zpravodajství
z Jizerek � Zpravodajství z Bøí��an � Zpravodajství z Everestu � Z tenisu � Ze Zatáèek � Z muzea � Od policie �
Od skautù � Od Èepkù � Od hasièù � Kupte si                         obèas noviny � Dal�í budou a� za mìsíc � Cena 6,- Kè

300 zatáček: z výsledků
Minulou nedìli se v Hoøicích jel 45. roèník FUCHS

OIL 300 zatáèek Gustava Havla. Domácí Olda Pod-
lipný (na snímku) si ve tøídì 125 GP dojel pro deváté
vítìzství na hoøickém okruhu. Celkovì doma pøevzal
u� desátý zlatý vìnec, kdy� si jedno vítìzství pøipsal
ve tøídì MTX. Z dal�ích místních závodníkù Zbynìk
Soukup obsadil ve tøídì 125 SP druhé místo a bìlo-
hradský Jan Volák ve tøídì klasik nad 350 ccm skon-
èil tøetí. Ve dnech 16. a 17. èervna se motocykly na
hoøický okruh opìt vrátí. Pojede se zde tradièní zá-
vod FUCHS OIL Èeská TT, na kterém se pøedstaví
historické stroje.                                     FOTO: R. Vlaèiha

Hospoda U Čepků má sto
let, oslava je 9. června

Málokterá hospùdka se mù�e pochlubit  provo-
zem, který trvá ji� 100 let. A� byla v rukou soukrom-
níka, znárodnìná a znovu vrácena soukromníkùm,
v�dycky to byla hospoda.

Jejím prvním majitelem byl hoøický majitel cihel-
ny pan Vrána, který ji postavil pro svého syna s
man�elkou. Z vyprávìní své babièky vím, �e kdy� se
mladým man�elùm narodila holèièka, která byla ne-
vidomá, hospodu prodávají paní Emilii Kòourkové z
Chvaliny (dochované materiály).Ta ji vlastní a� do
roku 1931, kdy ji  kupuje pan Franti�ek Èepek se
svoji man�elkou Rù�enou. Ti ji kupují jako ��ivnost
hostinskou a výèepní�. Od té doby je v majetku na�í
rodiny. V souèasnosti je jejím provozovatelem pan
E. Hejtmánek.

9. èervna se sejdou stálí hosté, aby zavzpomínali
na minulost a tì�ili se pøítomností.

Zdena Va�kovová

Hasiči budou oslavovat

110  let dobrovolné
požární ochrany
a 15 let od zřízení
stanice HZS v Hořicích

Ve dnech  22. - 24. 6. 2007 probìhnou v Hoøi-
cích oslavy 110 výroèí zalo�ení sboru dobrovol-
ných hasièù  a 15 let od zøízení stanice profesio-
nálních hasièù. V rámci této akce pøivítají místní
hasièi své dlouholeté pøátele, hasièe z holandské-
ho Odoornu.

V sobotu 23. 6. probìhne netradièní soutì�  na
Dachovech v areálu Motelu Allegro, za  úèasti ho-
landského dru�stva. Soutì�e budou zahájeny
v 10 hodin dopoledne, pøedpokládaný konec v
16 hodin. V prùbìhu dne bude zaji�tìna kyvadlo-
vá autobusová doprava. Jízdní øád bude zveøej-
nìn na plakátech.

V nedìli  24. 6. od 10 do 15 hodin se uskuteèní
ukázka historické a souèasné po�ární techniky na
námìstí Jiøího z Podìbrad.

Na tyto oslavy Vás zvou a pøejí dobrou zábavu
i pouèení hoøiètí hasièi.

Občané dluží hořické
radnici za odpad ještě
160 tisíc korun,
zaplaceno přitom měli
mít do konce března

Hoøice - Zhruba tøi a pùl milionu korun, které Ho-
øice mìly letos vybrat do konce bøezna na poplatku
za svoz domovního odpadu, nejsou stále kompletní.
Lidé mìstu dlu�í kolem 160 tisíc. Splatnost tohoto
poplatku vypr�ela koncem bøezna. Platební morálka
je ale podle pracovníkù radnice dobrá, i kdy� míst-
ním zbývá je�tì zaplatit zhruba 160 tisíc. V souèas-
nosti proto radnice rozesílá první upomínky, které
jsou zatím bez penále. K navý�ení poplatku z dùvo-
du pozdní platby mìsto pøistoupí a� koncem první-
ho pololetí. V Hoøicích evidují celkem 8800 poplat-
níkù, kteøí jsou povinní slu�by spojené se svozem a
likvidací odpadù hradit. V porovnání s loòskem zù-
stává cena i pro leto�ní rok beze zmìn, a to 480 ko-
run. Dìti do patnácti let a studenti, kteøí nemají
vlastní pøíjmy a pøipravují se na budoucí povolání,
platí pouze polovièní sumu.                                             (jn)

Město najalo firmu s radarem
Zastupitelům města Hořice došla trpělivost s neukázněnými řidiči a najalo soukromou firmu

s radarem (a zdá se, že obyvatelstvo radnici zase jednou unisono tleská). Fotografie jsou
z 3. května, všechna zachycená vozidla i motorkáři zaplatili pokutu. Ve spolupráci Policie ČR

 a Městskou policií Hořice došlo ke snížení počtu průjezdů závodících motorkářů v obytné zástav-
bě. Soukromá firma s radarem navíc často mění vozidla, ze kterých provádí měření, aby ani místní

„závodníci” nebyli ve výhodě. Měřit se bude nejen nyní, mezi závody Fuchs Oil 300 Zatáček a
Tourist Trophy, ale v průběhu celé motorkářské sezóny. Fotografie jsou od M. Kuchty.

Cultural Reggae Vibez
Hořice

Tradièní reggae festival svìtoznámých tìles,
který je velmi dobøe hodnocen a ka�dý rok pøilá-
ká fanou�ky z celé ÈR, se opìt koná v lomu u sva-
tého Josefa v Hoøicích. 8. - 9. 6. 2007.

XII. Zahradní slavnost
v lomu U svatého Josefa

Pùvodní organizátor tradièní kulturní akce
se dohodl s novým a tak se o víkendu 2. - 3.  èerv-
na uskuteèní XII. Zahradní slavnost v lomu U sv.
Josefa v Hoøicích. Za �iroké podpory místních a
pøespolních si mù�ete vychutnat kulturní zá�itek
v kouzelném prostøedí pískovcového lomu.

Požár skladu závody
ohrozil, ale neznemožnil

Pouhé tøi dny pøed leto�ním motocyklovým ví-
kendem vyhoøel hoøickému automotoklubu sklad
materiálu v Lukavci. Celková �koda byla vyèísle-
na na dva miliony.  Organizátoøi pøi�li prakticky
o v�echno a v prvních okam�icích pøi ohledání
poøáøi�tì leckdo navrhoval závod odpískat. Mimo
jiné shoøel ve�kerý tlumící materiál zaji��ující na
trati bezpeènost, bez nìho� se závod jet nesmí.

V tì�ké chvíli se zvedla nebývalá vlna solidarity
a to nejen mezi místními obyvateli, k pomoci se
pøihlásili  lidé a podniky z celé republiky, motocy-
kloví nad�enci a také samotní závodníci. Lidé na-
bízeli i peníze. Zkrátka ukázalo se, �e mají hoøický
závod rádi.

Hasičské auto, které věnoval hořickým před
časem spřátelený Brandweer Odoorn-Borger.

Jeho členové na oslavy určitě přijedou.

BRUSEL - Hoøické trubièky získaly od Evrop-
ské komise nejvy��í stupeò ochrany, díky které
mají jejich výrobci jistotu, �e jinde ne� v Hoøi-
cích a nejbli��ím okolí se tato sladkost ze stáèe-
ných oplatek vyrábìt nesmí. Znamená to, �e ná-
zev hoøické trubièky je podobnì jako budìjovic-
ké pivo, �atecký chmel, pohoøelický kapr nebo
�tramberské u�i chránìn ve v�ech èlenských
státech EU.

�O udìlení ochrany zemìpisného oznaèení,
které má podobný význam jako ochranná
známka, jsme usilovali dva roky a u� jsme skoro
ani nedoufali, �e se nám to podaøí. Pova�ujeme
to proto za velký úspìch,� øíká Ludìk Dlouhý,
který stojí v èele Sdru�ení výrobcù hoøických
trubièek. Hoøiètí si od verdiktu bruselských
úøadù v první fázi slibují pøedev�ím právní jis-
totu, �e název v Evropì nikdo nezneu�ije. Èa-
sem by v�ak registrace znaèky podle místa pù-
vodu mohla mít pozitivní dopad i na obchod a
propagaci za hranicemi zemì.

�Tak daleko zatím nepomý�líme, dùraz klade-
me hlavnì na tuzemský trh. Hoøické trubièky
jsou pøece jen specifický výrobek známý jen v
Èeské republice. Teprve uvidíme, jakou odezvu
to bude mít z hlediska mo�ností prodeje v Evro-
pì,� podotýká Dlouhý.

HOŘICKÉ TRUBIČKY ZÍSKALY
OCHRANU ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ,
NIKDE JINDE V EVROPSKÉ UNII
SE VYRÁBĚT NESMĚJÍ

S napodobeninami sladkostí pod tradièním
názvem v zahranièí se podle nìj sdru�ení zatím
nesetkalo, v Èesku se prý v�ak u� nìkolik tako-
vých pokusù od roku 1994 objevilo.

�Výroba je technologicky pomìrnì nároèná a
pracná, neexistuje �ádná standardní linka, svým
zpùsobem je to alchymie. Rùzné pseudovýrobce
v rámci èeského trhu jsme zatím v�dy usmìrnili.
Kdy� se nìkdo objevil, staèilo ho písemnì upo-
zornit, �e poru�uje zákony, a on s tím pøestal.�

Rozhodnutí o registraci ze strany Evropské ko-
mise si pochvaluje i hoøická radnice, podle které
je pøidìlení zemìpisné ochranné známky místní
cukráøské specialitì zároveò dobrou reklamou
pro mìsto, kde se její výrobou podle tradièních
receptur zabývá více ne� desítka firem. �Je to
bezvadná vìc, proto�e hoøické trubièky se staví
vedle takových znaèek, jako je tøeba budìjovické
pivo a jen pár dal�ích èeských potravináøských
výrobkù,� vyzdvihuje hoøický starosta Ivan Do-
le�al.

V Èesku má zatím jistotu ochrany zemìpisné-
ho oznaèení a pùvodu na spoleèném evropském
trhu sedm výrobkù, dal�í na vyøízení svých
�ádostí v�ak stále èekají: patøí mezi nì napøíklad
olomoucké tvarù�ky, karlovarské oplatky, zno-
jemské pivo èi jihoèeská niva.                               (jn)

Důvod navštívit Hořice
Hoøické trubièky získaly ochrannou známku. To

jim pøeju. Za svoji specifickou chu� si to zaslou�í.
Jen by mìlo být pro udìlení této �pocty� podmín-
kou také to, �e budou bì�nì k dostání. Zatím u�
na nì dlouho nikde nenará�ím. Kdysi, u� je to

dobrých pìt let jsem vìdìl o jedné cukrárnì v Tel-
èi, kam jsem si pro nì jezdil. Teï u� tam chodím
marnì, prý jim je neposílají. Je snad tøeba si pro
nì jezdit pøímo do Hoøic?

Milo� Klenka, Daèice (LN 24. 5. 2007)

Názor

Bylo například potřeba získat a znovu naplnit
3500 pytlů. Bez dobrovolníků by se to neobešlo.
Z fotky M. Kuchty je vidět, že se makalo i v noci.
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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

Holovousy, Tøebnou�eves - Vrásky na èele pøi-
dìlává souèasné poèasí zemìdìlcùm na polích,
pìstitelùm ovoce èi �kolkaøùm. Jejich problémy
pramení z nedostatku vláhy, tak dlouhé období
sucha v jarních mìsících nepamatují u� desítky
let. Netrpìlivì proto vyhlí�ejí první vìt�í srá�ky,
stejnì jako vodohospodáøi a hasièi, kteøí varují
pøed zvý�eným nebezpeèím vzniku po�árù.

Zatímco úrodu na polích ohro�uje souèasné mi-
moøádnì suché poèasí, leto�ní sklizeò ovoce mo-
hou navíc poznamenat i nedávné ranní mrazy.
�Spí� ne� na produkci mù�e mít v tuto chvíli ne-
dostatek srá�ek vliv na budoucnost mladých
sadù. Týká se to nových výsadeb, které byly pro-
vádìny loni na podzim a letos na jaøe. Koøenový
systém stromkù je�tì není zregenerovaný a plnì
schopný pøijímat vodu. Problémy tak mohou mít
i �kolkaøi, jejich èerstvì zasázené podno�e se ne-
musí ujmout,� øíká tajemník Ovocnáøské unie
Martin Ludvík.

Jak sám ale dodává, ovocnáøe zatím daleko víc
ne� sucho trápí následky mrazù v období kvìtu.
�Ranní mrazy pøi�ly ve tøech vlnách, bìhem dub-
na a zaèátkem kvìtna. Teplota ve dvou metrech
klesala na dva a� tøi stupnì pod nulou. Jaký do-
pad to bude mít na úrodu, uká�e a� èas. Ztráty se
dají oèekávat u náchylnìj�ích druhù, napøíklad u
hru�ní a �vestek a urèitì tøeba na jahodách, které
je�tì kvetou a pøízemní mrazy je snadno spálí.�

Ztráty u� dnes poèítají farmáøi na polích, nìkte-
øí z nich kvùli nedostatku srá�ek u� museli i pøe-
sívat. �Bohu�el nepr�í a zaèíná to být velmi nepøí-
jemné. Ti star�í øíkají, �e tak dlouhé období sucha
na jaøe nepamatují. Nejvìt�í problém je u jaøin,
napøíklad u jarních jeèmenù, cukrovky nebo
máku. Pokud vím, tak nìkde kvùli suchu pøesíva-
li, jinde je to je�tì èeká,� líèí situaci v regionu øe-
ditel a jednatel spoleènosti Agrom Tøebnou�eves
Miroslav Máslo, který je také pøedsedou jièínské
okresní agrární komory.

�Èekáme na vodu. Doufejme, �e v nejbli��ích
dnech spadne alespoò deset a� patnáct milimetrù
srá�ek. Myslím, �e by to úrodu zachránilo. Nic-

Také Nová Paka se
potýká s nedovoleným
počínáním motorkářů
v okolních lesích

Nová Paka - Pøedev�ím na nedovolené poèínání
motorkáøù v oblasti novopackých lesù se mají za-
mìøit paètí strá�níci spolu s Policií ÈR. Radnice
tak reaguje na nìkolik stí�ností, které musela v
souvislosti s neukáznìnými motoristy v poslední
dobì øe�it.

�V podstatì jde o neoprávnìné u�ívání lesù, ze-
jména pak jednostopými motorovými vozidly a
ètyøkolkami. Chování motorkáøù pøekraèuje
v�echny normy a dá se u� posuzovat i jako trestný
èin,� prohlásil starosta Josef Cogan s tím, �e bylo
zaznamenáno napøíklad i nìkolik pøípadù u�tvá-
ní zvìøe.

Nejvíce stí�ností na motorkáøe podle nìho mìs-
to zaznamenalo pøedev�ím v oblasti chránìné lo-
kality Sýkornice smìrem za �tikovem. Monitoro-
vat ale hodlá i dal�í lokality.

�Mìstské policii jsme ulo�ili, aby ve spolupráci s
osadními výbory, odborem �ivotního prostøedí a
Policií ÈR, ke konci kvìtna vytipovala dobu a
místa poru�ování vjezdù do lesù. Poru�ování
právních norem bychom se pak chtìli bránit ze-
jména hlídkováním a zásahy v dotèených mís-
tech,� upøesnil starosta.                                              (ft)

Sebevražda na kolejích,
dvacetiletá žena
si v Jičíně lehla před
přijíždějící osobní vlak

Jièín - Pùl hodiny pøed sobotní pùlnocí do�lo na
�eleznièní trati Jièín - Turnov, v místech za øadový-
mi gará�emi v ulici U Trati v Jièínì ke støetu osobní-
ho motorového vlaku s osobou, která le�ela napøíè v
koleji�ti.

��lo o dvacetiletou �enu z Jièína, která svým zra-
nìním na místì podlehla,� uvedla okresní policejní
mluvèí Hana Kleèalová s tím, �e dal�ím �etøením
bylo zji�tìno, �e se jedná o sebevra�du. �Motiv èinu
je v �etøení, dopis na rozlouèenou nebyl nalezen,�
doplnila Kleèalová. (to)

ménì je pøedèasné hodnotit celou sezónu, v tuto
chvíli bych se pou�tìl pouze do spekulací, co�
bych nerad. V minulosti nás pøíroda u� nìkolikrát
pøekvapila, a to i navzdory vývoji poèasí,� podotý-
ká øeditel tøebnou�evské zemìdìlské spoleènosti.

Podle hydrometeorologù jde o nejvìt�í sucho v
kraji od zaèátku dvacátých let, kdy bylo mìøení
srá�ek v Hradci Králové zahájeno. Od prvního
bøeznového týdne pøetrvává pøevá�nì sluneèné
poèasí, vydatnìj�í pøeháòky se oèekávají právì
koncem tohoto týdne.                                                 (jn)

Ovocnáře potrápil ranní mráz, zemědělce zase
extrémní sucho, které je v kraji největší od začátku
20. let minulého století

Studenti Obchodní akademie a SO� ubytovaní v
Domovì mláde�e pøi OA znovu dìkují v�em, kteøí
pomohli pøispìt na sbírku pro útulek psù a koèek
ve Skøivanech.

Zároveò touto cestou dìkují pracovníkùm
Rychlé záchranné slu�by v Hoøicích, zejména
panu Jaromíru Pokornému, který zprostøedkoval
besedu s èleny RZP, její� souèástí byla také pro-
hlídka sanitního vozu, pøístrojù a ukázka nejno-
vìj�ích technik první pomoci.

Studenti také nav�tívili hoøickou centrálu hasiè-
ského sboru, kde jim byla pøiblí�ena èinnost pro-
fesionálních hasièù.

Den matek oslavily studentky v hoøickém Do-
movì dùchodcù, kde zdej�ím seniorùm pøedvedli
pásmo básní a písní. VH

Pestrá zájmová činnost
žáků Obchodní akademie
v Hořicích

Podvodnice okradly
penzistku
ve Sladkovského ulici

Hoøice - O témìø �estadvacet tisíc korun pøi�la v
pátek 11. kvìtna v pravé poledne osmasedmdesátile-
tá �ena v Hoøicích. O hotovost ji pøipravily dvì pod-
vodnice, které se vloudily do jejího domku ve Slad-
kovského ulici.

�Dùchodkyni nav�tívily obì �eny s tím, �e nesou
pøíspìvek ve vý�i 200 korun na zakoupení cukru. I
kdy� jim �ena nejdøíve sdìlila, �e �ádné peníze ne-
chce, pøesto je po chvíli pozvala do domu,� øíká tis-
ková mluvèí jièínské policie Hana Kleèalová a dodá-
vá, �e to byla nejvìt�í chyba.

V kuchyni pak jedna z �en po�ádala o rozmìnìní
pìtitisícové bankovky a tak seniorka vyndala penì-
�enku, ve které mìla vìt�í hotovost.

�Poté, co jim bankovku rozmìnila, tak ji je�tì po-
�ádaly o dva malované talíøe, které mìla na stìnì.
Kdy� dostaly co chtìly, tak z domu ode�ly. A� po je-
jich odchodu �ena zjistila, �e odcizily 25 800 korun,�
popisuje dal�í prùbìh Kleèalová.

Okradená penzistka policistùm uvedla, �e obì
�eny byly ve stáøí kolem 45 let, asi 180 cm vysoké, na
sobì mìly rifle a obleèení s krátkým rukávem. Jedna
z nich mìla navíc v ruce �luté desky.

�Policie ÈR �ádá obèany, kteøí by mohli o obou
�enách podat jakoukoliv informaci, aby tak uèinili
na linku tísòového volání 158 nebo pøímo na obvod-
ní oddìlení v Hoøicích na telefonní èíslo 974 533
701,� obrací se na pøípadné svìdky Kleèalová.      (to)

Policejní zpravodajství
VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA

Hoøice - Do osobního vozidla �koda Felicia, zapar-
kovaného v Hoøicích pøed jedním z domù v Otaka-
rovì ulici se vloupal bìhem noci na nedìli 13. kvìtna
neznámý pachatel. Uvnitø pak odcizil autorádio
Panasonic s CD pøehrávaèem. Majitel vyèíslil celko-
vou �kodu na nejménì 3.000 korun. Po pachateli
pátrají policisté Obvodního oddìlení v Hoøicích.
KRÁDEŽ MĚDĚNÝCH ŽLABŮ

Miletín - Bìhem noci na pátek 11. kvìtna odcizil
neznámý pachatel v Miletínì z rekreaèní chalupy
nìkolik metrù mìdìných �labù a mìdìných svodù.
Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 10.000
Kè. Kde �laby a svody skonèily a kdo je odcizil, teï
vy�etøují policisté Obvodního oddìlení v Hoøicích.
KRÁDEŽ KOSMETIKY

Láznì Bìlohrad - Bìhem noci z pondìlí na úterý 8.
kvìtna vnikl neznámý pachatel do objektu kosme-
tického studia v Lázních Bìlohradì. Dovnitø se do-
stal nedostateènì zaji�tìným oknem, kdy uvnitø nej-
døíve v�e prohledal a poté odcizil ruèníky a ze skøí-
nì, kterou si odemkl nalezenými klíèi, kosmetiku.
Majitelka vyèíslila �kodu na nejménì 37.000 Kè.
Pøípad �etøí policisté Obvodního oddìlení v Nové
Pace.
KRÁDEŽ MÍCHAČKY

Svatojánský Újezd - Jedním z nejdùle�itìj�ích po-
mocníkù na rùzných stavbách bývají stavební mí-
chaèky. A právì o jednu z nich pøi�el její majitel na
novostavbì rodinného domku ve Svatojánském
Újezdì. Pøímo ze staveni�tì ji odcizil bìhem nìkoli-
ka posledních dnù neznámý pachatel, který tak
svým jednáním zpùsobil �kodu ve vý�i 8.000 Kè.
Pøípad �etøí policisté obvodního oddìlení v Nové
Pace.

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.

Čelní střet dvou vozů
u Lukavce

Lukavec - K jedné ze záva�nìj�ích dopravních ne-
hod do�lo ve ètvrtek 26. dubna v odpoledních hodi-
nách u obce Lukavec. Jednadvacetiletá øidièka zde
jela osobním vozidlem �koda Favorit ve smìru od
Lukavce na Hoøice. V lesním úseku vozovky ne-
zvládla v levotoèivé zatáèce øízení a vjela do proti-
smìru, kde se èelnì srazila s vozidlem �koda Fabia.
Pøi nehodì utrpìla øidièka tì�ké zranìní, se kterým
byla letecky transportována do Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Øidiè druhého vozidla utrpìl leh-
ké zranìní. Alkohol u øidièù byl na místì vylouèen
dechovou zkou�kou, celková �koda byla vyèíslena na
155 tisíc korun.
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Návrat osob pečujících
o děti do zaměstnání

(Hoøice v Podkrkono�í) Obèanské sdru�ení
Most ke vzdìlání ve spolupráci s Úøadem práce v
Jièínì zahájilo pilotní projekt s cílem usnadnit
návrat osob peèujících o dìti do zamìstnání. Jed-
ná se o nemalou skupinu osob, která podle evi-
dence Úøadu práce v Jièínì pøedstavuje 17 %
v�ech nezamìstnaných v okrese. Navíc dal�í oso-
by, které jsou v souèasné dobì na mateøské dovo-
lené nebo peèují o osobu blízkou, tedy o dítì do 15
let s nìjakým hendikepem, nejsou na Úøade práce
evidovány.

Bìhem mìsíce dubna probìhlo v prostorách
Domu dìtí a mláde�e v Horicích v Podkrkono�í
seznámení s projektem a maminkám z okolí Ho-
øic v Podkrkono�í byla nabídnuta úèast v projek-
tu. Ty maminky, které mají zájem získat nové
zku�enosti a znovu najít zamìstnání, projdou v
mìsíci kvetnu 2007 bilanèní diagnostikou pro
zji�tìní jejich vhodného zamìøení. V mìsíci èerv-
nu 2007 pak budou zaøazeni bezplatného moti-
vacèního a rekvalifikaèního kurzu s následnou
odbornou praxí ji� pøímo u pøípadného zamìst-
navatele.

Celý projekt je spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpoètem Èeské re-
publiky a jeho snahou je pomoci osobám, které
chtìjí nalézt nové zamestnání, ale mají z nej-
rùznej�ích dùvodù ztí�en pøístup na trh práce.

Lubomír Vlach, mana�er projektu,
tel. 739 611 197,

e-mail:vlach@mostkevzdelani.eu

Věneček přátel společenského tance
V sobotu 2. června v 19,30 bude zahájen věneček, kterým bude zakončen kurz pro pokročilé a
přátele společenského tance v DK Koruna. Na večer s bohatým programem jsou zváni všichni

milovníci tanečního umění a dobré zábavy. Hrát bude populární skupina EGO a není vyloučeno ani
vystoupení skupiny mažoretů ARTrosa. Vstupné stojí 100,- Kč, účastníci kurzu platí polovic.

Problémový stopař
Nová Paka - V nedìli 6. kvìtna dopoledne svezla

46letá �ena z Vrchlabí neznámého stopaøe na trase
Praha - Vrchlabí. Mu� jí pøed Novou Pakou v kopci
Babák po�ádal o zastavení. Kdy� mu vyhovìla a za-
stavila, tak se mu� pokusil �enì vzít klíèky od zapa-
lování. To se mu v�ak nepodaøilo, tak alespoò ze
zadního sedadla popadl batoh a utekl do lesa. V ba-
tohu mìla ne��astná �ena klíèe od bytu, peníze a pla-
tební kartu s pinem. Po zlodìji pátrají policisté z
Nové Paky.

Nepříjemný opilec
Ostromìø - V nedìli 6. kvìtna krátce po pùlnoci

prohodil opilý jednadvacetiletý mu� z Hradce Králo-
vé kovový stojan na kola oknem restaurace U Kame-
níka v Ostromìøi. To ho neuspokojilo a byl stále
agresivní na majitele restaurace i hosty. Pøivolaní
policisté mladíka zvládli a dopravili ho na záchytku,
kde mu v krvi namìøili 1,75 promile alkoholu. Vìc
bude zpracována ve zkráceném pøípravném øízení.
Majitel restaurace vyèíslil �kodu na 4.000 Kè.

Stany přilákaly zloděje
Hoøice - Notnou dávkou drzostí oplýval neznámý

pachatel, který se vloupal v nedìli 20. kvìtna v èas-
ných ranních hodinách do dvou stanù postavených
v lesním porostu u dachovské spojky u Hoøic. Do
prvního z nich vnikl neuzamèeným vchodem a to i
pøesto, �e uvnitø spal majitel s pøítelkyní. Té nako-
nec odcizil kabelku, kterou mìla polo�enou tìsnì
vedle sebe. Venku pøed stanem ji pak prohledal a
jediné, co si z ní vzal byl mobilní telefon a z penì-
�enky témìø tøi tisíce korun. To mu zøejmì bylo
málo, a tak se vloupal je�tì do dal�ího, vedle stojí-
cího stanu. V tomto pøípadì neriskoval, nebo� nej-
døíve rozøízl jednu z jeho stìn a následnì vzniklým
otvorem odcizil, opìt spícímu majiteli, penì�enku,
kterou mìl polo�enou vedle hlavy. I z této si vzal
peníze a prázdnou pak odhodil vedle stanu. Celko-
vá �koda byla vyèíslena na osm tisíc korun. Po dr-
zém zlodìji teï pátrají policisté Obvodního oddìle-
ní v Hoøicích.

Hořické hasiče
bude reprezentovat
Jakub Lhota

Dvùr Králové pøivítá 16. a 17. èervna  vítìze
okresních kol hry Plamen a soutì�e dorostu v
krajském kole. Okres Jièín bude v kategorii do-
rostencù jednotlivcù reprezentovat Jakub Lhota
ze Sboru dobrovolných hasièù Hoøice. V�ichni
èlenové SDH Hoøice pøejí Kubovi hodnì �tìstí.

Helena Bernerová

Policie vyšetřovala
trestní oznámení, která
se nakonec ukázala
jako nepravdivá

Jièínsko - Policisté na Jièínsku pøijali v poslední
dobì nìkolik trestních oznámení, která se ukázala
jako nepravdivá. Mezi nì patøí i dvì loupe�ná pøe-
padení.

K prvnímu z nich mìlo dojít 10. února v pozdních
noèních hodinách u Èejkovic. �estatøicetiletý øidiè
mezinárodní kamionové dopravy  tehdy oznámil na
linku 112, �e byl pøi jízdì domù pøepaden neznámý-
mi mu�i. Pøed Èejkovicemi ho podle jeho výpovìdi
pøedjelo osobní motorové vozidlo Fiat Uno, jeho� øi-
diè mu zablokoval cestu. V okam�iku, kdy zastavil,
tak z osobního vozidla vystoupili dva ozbrojení
mu�i, kteøí po nìm po�adovali vydání penìz a mo-
bilních telefonù. Dále ho pod pohrù�kou pou�ití
zbranì donutili vystoupit z vozidla, kde mu jeden z
mu�ù sundal z ruky a z krku zlaté øetízky. Kdy� zís-
kali, co chtìli, vrátili se zpìt k vozidlu a odjeli smì-
rem na Vok�ice.

Policisté okam�itì rozjeli pátrání, a to i pøesto, �e
jim na oznámení �nìco nesedìlo�. Nakonec po nì-
kolika týdnech provìøování a dokazování zjistili, �e
si øidiè celé pøepadení vymyslel. Údajnì se dostal do
tí�ivé finanèní situace a tak ho nenapadlo nic lep�í-
ho, ne� si vymyslet loupe�né pøepadení. Domníval
se, �e tím vyøe�í svoje problémy, ale opak se stal
pravdou. Nic nevyøe�il a navíc si tím pøivodil dal�í
nepøíjemnosti.

O mìsíc pozdìji se policisté zaèali zabývat dal�ím
loupe�ným pøepadením. Tentokrát se mìl stát obìtí
dvaa�edesátiletý mu� z Jièína. Ten mìl být pro zmì-
nu pøepaden v Jièínì na námìstí Václava Ètvrtka,
kdy� se vracel v pozdních odpoledních hodinách z
procházky domù. Podle jeho výpovìdi ho mìli na
námìstí pøepadnou dva mu�i, kdy jeden z nich ho
udeøil do hlavy, a� upadl na zem a zøejmì i na chvíli
ztratil vìdomí. Kdy� se probral, zjistil, �e mu chybí
mobilní telefon, dioptrické brýle, osobní doklady a
penì�enka s osmi stovkami.

O pøepadení se nakonec policisté dozvìdìli a� dru-
hý den ráno. Tak jako v prvním pøípadì, tak i v tom-
to mìli urèité pochybnosti týkající se prùbìhu pøe-
padení. Nakonec musel mu� �s pravdou ven� a poli-
cistùm se pøiznal, �e si v�e vymyslel. Vìci si toti� pøi
cestì z restaurace vyndal z kapsy sám, kdy� hledal
cigarety. Místo, aby je vrátil zpátky, ponechal je po-
házené po zemi. Vzhledem k tomu, �e se bál, aby nì-
kdo nezneu�il jeho obèanský prùkaz, tak radìji
oznámil, �e ho nìkdo pøepadl. Nakonec i tento dù-
chodce se díky vymy�lenému oznámení dostal do
konfliktu se zákonem.

Loupe�ná pøepadení patøí bezesporu k tìm nejzá-
va�nìj�ím trestným èinù a tak jim policisté vìnují
obzvlá�� velkou pozornost. Jak je v�ak patrno z obou
pøípadù, ne v�dy se ka�dé trestní oznámení zakládá
na pravdì a policisté, mnohdy i nìkolik týdnù, zby-
teènì vy�etøují nìco, co se vùbec nestalo.

Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín

Koupaliště bude
bez toboganu

Poté, co hoøiètí radní odmítli nabídku na od-
koupení vodního toboganu, se firma Aqua trio
rozhodla po deseti letech provozování atrakci de-
montovat a odvézt ji z koupali�tì Dachovy.

�Zva�ovali jsme, �e bychom tobogan od soukro-
mého provozovatele koupili a tím zachovali zají-
mavou nabídku slu�eb pro náv�tìvníky koupali�-
tì. Návratnost této investice by byla ale naprosto
mizivá a navíc atrakce takového druhu na na�em
secesním koupali�ti nepùsobí právì pìknì,� zo-
pakoval na zasedání zastupitelstva zamítavé sta-
novisko rady starosta Ivan Dole�al. Mìsto chce
pøírodní koupali�tì, kterému dominuje unikátní
secesní budova pøevlékacích kabinek,
do budoucna obnovit a vytvoøit zde dal�í zázemí
pro turisty.                                 www.jicinsky.net

V sobotu 28. dubna 2007 se odehrál v Hoøicích ve
sportovní hale gymnázia poslední turnaj 1. Severo-
východní ligy divize II. ve florbalu, kategorie mlad�í
�áci. Leto�ní sezona ligy zaèínala koncem záøí, její
turnaje se hrály v rùzných mìstech regionu a úèast-
nilo se jí 19 mu�stev.

Loòskou sezonu Hoøice vyhrály. Z úspìchu loò-
ského mu�stva v�ak nevyplývaly automaticky velké
�ance pro leto�ek, proto�e pøes prázdniny pøe�lo 9
nejstar�ích a nejzku�enìj�ích hráèù do kategorie
star�ích �ákù. Loòský úspìch v�ak pøivedl do dru�-
stva i hráèe z okolí Hoøic, ti posílili souèasný tým a
Hoøice v lize opìt bodovaly.

Nejdùle�itìj�í utkání sehrály Hoøice na turnaji 14.
dubna v Liberci. Po pøedchozích 14 zápasech (13 vý-
her a jediná prohra s Jièínem) byly Hoøice na dru-
hém místì za vedoucím Libercem a pøed tøetím Jièí-
nem. V Liberci na�e mu�stvo èekaly 3 zápasy.
V prvním utkání s Mladou Boleslaví po dramatic-

kém prùbìhu jsme dosáhli remizy 4 : 4 gólem
v poslední minutì � získaný bod byl velice dùle�itý
v koneèném poøadí. Druhé utkání jsme vyhráli a ve
tøetím jsme  po urputném boji porazili vedoucí Libe-
rec 2 : 1 !!!

Proto�e Liberec mìl ji� v�e odehráno a nás èekaly
je�tì 3 zápasy v Hoøicích, bylo nutné je v�echny vy-
hrát, abychom bodovì dostihli Liberec a díky vítìz-
ství ve vzájemném utkání se umístili v èele.
V Hoøicích 28. dubna se nám daøilo, první dvì utká-
ní jsme vyhráli bez vìt�ích dramat. Ve tøetím nás èe-
kal silný Náchod, který usiloval o bronzové umístì-
ní. Na�i mu v�ak nedali �anci, od zaèátku získali ve-
dení a celý zápas vyhráli 4 : 0.

Florbalový klub STRIX Hoøice � mlad�í �áci se tak
opìt stali mistry 1. Severovýchodní ligy divize II.
v sezonì 2006/2007.

Závìrem podìkování sponzorùm FbK STRIX Ho-
øice � mlad�í �áci:

Zemědělci přišli o lešení
Tetín - Souèásti HAKI le�ení ukradl neznámý pa-

chatel v noci na 23. kvìtna z volnì pøístupného ob-
jektu zemìdìlského dru�stva v Tetínì. �koda èiní té-
mìø 11 tisíc korun.

Druhý ročník turnaje o pohár CCCC

Turnaj 1. Severovýchodní ligy ve florbalu

Ve sportovním areálu v Bøí��anech se v sobotu
12. kvìtna uskuteènil ji� druhý roèník turnaje v kro-
ketu o pohár Czech Country Croquet Club. Po krát-
kém uvítání rekordního poètu 24 úèastníkù pøedsta-
venou klubu MUDr. Leonou Vorlovou zahájila tur-
naj prvním úderem místostarostka Bøí��an paní
Vìra Vavøinková. Potom se ji� rozbìhly boje na �esti
pìtiyardových kurtech postavených na kvalitním
trávníku fotbalového høi�tì. Hrací systém prùchozí-
ho losování zaji��oval v�em úèastníkùm nejménì tøi
utkání. Za poøadatelský klub CCCC nastoupili Vorlo-
vá, Bárta jr., Bárta sen., Bauerová, Kozel, �tìpánko-
vá, �tìpánek, Vorel a Rejmont. Pøi úèasti osmi hráèù
z první desítky aktuálního celostátního �ebøíèku na-
stoupila øada na�ich hráèù ji� v prvním kole proti
velmi kvalitním soupeøùm. Po odehrání tøí úvod-
ních kol mìl z hráèù CCCC nejlep�í bilanci Vorel,
který hrál s dal�ími devíti hráèi o úèast ve ètvrtfiná-
le. Po dvou kolech tie breaku v�ak zùstal tìsnì pod

postupovou hranicí. Pøes semifinále (Borák, Stan-
ku� a Hajn, Navrátilová) se ve finále nakonec utkali
David Hajn (Telè) se Stanku�em (Praha). Vítìzem se
stal, stejnì jako v loòském roce, mistr republiky Da-
vid Hajn a získal cennou trofej - velmi originální po-
hár vytvoøený keramikem Michalem Dole�alem.

Veèerního vyhlá�ení výsledkù v sále sportovního
areálu se kromì vítìze a vìt�iny úèastníkù turnaje
zúèastnili i starosta Bøí��an pan Jaroslav Dostál
s místostarostkou Vìrou Vaøinkovou. Po vyhlá�ení
oficiálních výsledkù, pøedání poháru vítìzi a ceny
hoøické cukrárny pana Draslara zaèala spoleèenská
èást turnaje, ve které potì�ila úèastníky hudbou a
zpìvem country skupina M. Dole�ala. V kuloárových
debatách se potom také ji� hovoøilo o pøí�tím roce,
kdy se Czech Country Croquet Club chce ucházet o
uspoøádání Mistrovství Èeské republiky v kroketu.
Toto mistrovství by se mìlo konat v rámci oslav 99
let kroketu na Hoøicku právì v Bøí��anech.

REKONDIÈNÍ
STUDIO
ILONY

DOLE�ALOVÉ
BALNEOTERAPIE

KOUPELE
MASÁ�E

OBKLADY
JÍLOVÁ TERAPIE

MAGNETOTERAPIE
AROMATERAPIE
GEMMOTERAPIE

CHROMOTERAPIE
LYMFODRENÁ�E

FROLOVÙV TRENA�ÉR
ESOTERICKÉ TÓNY
LÁVOVÉ KAMENY

BAÒKOVÁNÍ
Bli��í informace a objednávky

na telefonu 603 456 353

Prodám zahradu
Prodám (pøípadnì pronajmu) zahradu s chat-

kou (22 m2) v katastru Hoøice. Vhodné pro milov-
níky pøírody. Informace na telefonu 603 147 400.

Prodám stavební parcelu
Prodám 1000 m2 pozemku na stavbu rodinného

domku v Hoøicích. Telefon 775 225 971.
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Oèi se slzami zarosily, zaplakaly bolem,
kdy� jsme Ti drahý tatínku, dávali sbohem.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád jsi mìl �ivot i nás.

Dne 17. èervna vzpomeneme prvního výroèí
úmrtí na�eho drahého man�ela, tatínka i dìdeè-
ka, pana Karla Splítka z Hoøic.

Vzpomínají man�elka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Ji� na zaèátku minulého století propagoval
americký spisovatel E. T. Seton �ivot skupin mlá-
de�e v pøírodì pøi vyznávání èestných zásad.  An-
gliètí ho�i si zase s nad�ením èetli armádní pøí-
ruèku britského velitele Roberta Baden-Powella o
základech prùzkumnictví. Za zalo�ení skautského
hnutí je ale oficielnì pova�ován a� rok 1907, kdy
Baden-Powell stanovil základní zásady a principy
skautské výchovy a uspoøádal na ostrovì Brown-
sea první skautský tábor.

O roz�íøení skautingu se od roku 1921 v tehdej�í
Èeskoslovenské republice zaslou�il hlavnì profe-
sor Antonín Benjamín Svojsík. I v Hoøicích je tra-
dice skautingu dlouhá. Poprvé zde byl zalo�en
hned po 1. svìtové válce v roce 1919. Po 2. svìtové
válce byla jeho èinnost obnovena, av�ak jen do
roku 1949. Podobnì krátkou dobu mohli skauti
v Hoøicích pùsobit po roce 1968. Naposledy jsme
hoøické skautské støedisko obnovili po roce 1989,
tak�e jeho aktivita trvá nyní nepøetr�itì ji� 17 let.

Na�e skautská èinnost probíhá po celý rok, je-
jím základem je snaha pøiblí�it dìtem nenásilnou
a zajímavou formou základní lidské a mravní
principy, lásku a úctu k ostatním lidem i k pøíro-
dì kolem nás. Základní výchovnou jednotkou v
Junáku je dru�ina � skupina pøibli�nì 4 a� 12
dìtí, vedená rádcem (jen o nìco star�ím èi zku�e-
nìj�ím ne� ostatní) pod dohledem vedoucího. Nì-
kolik dru�in tvoøí oddíl, který ji� má dospìlé a
kvalifikované vedení. Mlad�í dìti (asi do 5. tøídy)
jsou svìtlu�ky a vlèata, star�í dìti skautky a skau-
ti, nad 15 let pak rangers  a roveøi. Nìkteré oddíly
jsou jen dívèí nebo chlapecké, mohou být ale i
smí�ené.

Skautský program umo�òuje podporovat rozvoj
osobnosti jak po tìlesné tak po du�evní stránce.
Výchova k samostatnosti i ke kamarádství, týmo-
vé spolupráci, stejnì jako pøedávání znalostí, jsou
zalo�ené  pøedev�ím na hrách, soutì�ích, pobytu
v pøírodì, ale také na pomoci svému okolí. Pøes-
to�e by se skauting nyní ji� mohl zdát �staøeè-
kem�, má stále co nabídnout souèasné mladé ge-
neraci.

Kromì pravidelných schùzek jednotlivých dru-
�in a oddílù a jejich oddílových víkendových vý-
prav poøádáme i akce celého støediska - jak pro
na�e èleny, tak i pro veøejnost. Úèastníme se také
akcí poøádaných jinými skautskými jednotkami.

Na�e èinnost pøitom probíhá za skromných
podmínek. Klubovna �Na Pile� poskytuje dìtem
dobré zázemí i s nádechem dobrodru�ství � na-
pøíklad topení v obyèejných kamnech. Objekt ale
vy�aduje øadu sanaèních oprav. Nìkteré ji� jsme
provedli minulých letech, na dal�í teprve musíme
získat dostateèné prostøedky.

Ohlédnutí za rokem  2006
V dubnu jsme poøádali pro úèastníky turistické-

ho pochodu O �i�kùv �tít lanové aktivity a dal�í
zábavné atrakce (slaòování z rozhledny, hry, ru-
kodìlky). Pro velký úspìch jsme nìco podobného
� opìt pro �irokou veøejnost a zvlá�tì dìti � zopa-
kovali je�tì v záøí v rámci náboru nováèkù, tento-
krát pod názvem Vzhùru do vý�in aneb Skaut-
skou stopou II.

Tradièní jarní støediskovou akcí byly uzlovací
závody. Zábavná i pouèná byla také bøeznová ná-
v�tìva �Country bálu� poøádaného bìlohradský-
mi skauty. V prùbìhu kvìtna a èervna pøi�el èas
pro závody vlèat a svìtlu�ek, ve kterých se na�e
hlídky 2. oddílu Jitøenka a 3. smeèky vlèat probo-
jovaly a� do krajského kola, kde shodnì obsadily
vynikající druhá místa. Nezaháleli jsme ani na
mezinárodním poli a ji� po tøetí vyrazila poèetná
skupina z Hoøic na Intercamp, mezinárodní

skautský tábor, který se o Svatodu�ních svátcích
zaèátkem èervna konal v Nìmecku na bývalém
vojenském leti�ti americké armády ve Vilsecku.

Letních stanových táborù se v roce 2006 zúèast-
nilo na 80 dìtí � 1. oddíl, 3. oddíl a 3. smeèka tá-
boøily spoleènì u Nové Paky, 2. oddíl u Dvora
Králové.

Kromì zábavy jsme ale i pilnì pracovali, sbírali
jsme �rot o �elezné sobotì a také jsme jako ka�dý
rok uklízeli odpadky z pøíkopù v  Potokách, k
Doubravì a Bøezovicùm. Roveøi a rangers se zú-
èastnili nadaèní sbírky Kapka nadìje, bìhem kte-
ré vybrali 6 850 Kè. Závìr roku pak patøil jak tra-
dièní Mikulá�ské besídce a karnevalu. A Vánoce
jsme se pokusili rozzáøit na�im spoluobèanùm
Betlémským svìtlem, které u� tradiènì pøivá�íme
do Hoøic a rozdáváme na námìstí pøi zpìvu ko-
led.

A jak oslavíme sté výročí?
21. dubna se tøi hoøické výpravy zúèastnily oslav

v Praze (neboli v �átkové metropoli). Na Staro-
mìstském námìstí byl krom jiných zajímavých
aktivit a atrakcí toti� vytvoøen ze skautských
�átkù jednotlivých skautských zemí svìta jeden
obrovský. Na�i zástupci vyrobili �átky velice
vzdálené zemì � Tonga v Oceánii a Salvador ve
Støední Americe � i v tìchto zemích samozøejmì
�ijí a pracují skauti. Urèitì jste tuto akci zaregis-
trovali v médiích. A co o prázdninách?  1. srpna
skauti po celém svìtì vystoupí na vrcholky hor.
Také my se pøipojíme a pøivítáme tak symbolicky
nové století skautingu. V záøí nabídneme v�em
dìtem 100 podob dobrodru�ství pøi �Skautské
stopì III�. Budeme se také tì�it na putovní výsta-
vu �Sto let skautingu�.

Poděkování
Velice dùle�ité je pro nás dal�í materiální vyba-

vení, pøedev�ím pro letní tábory. I kdy� táboøíme
velice skromnì � stavíme jen lehké stavby na ze-
lené louce, základní výbava nemù�e chybìt. Le-
to�ní letní tábory probìhnou na stejných místech
jako vloni, úèastníkù v�ak bude víc. V nìkolika
posledních letech se toti� poèet dìtí v na�ich od-
dílech zvy�uje � od roku 2005 do dne�ních dnù to
je o více ne� 30 èlenù. Velice nám pomohl Králo-
véhradecký kraj, díky jeho� finanènímu pøíspìv-
ku jsme mohli zakoupit dal�í ètyøi døevìné stano-
vé podsady. Tak�e se moc tì�íme na leto�ní jubi-
lejní léto.

A je�tì jedno podìkování patøí v�em spoluobèa-
nùm, kteøí nám o �elezné sobotì pøenechali �rot a
bránili ho pro nás pøed nájezdy nenechavcù. Dík
patøí i Mìstskému úøadu za podporu  této akce.

Za hoøické skauty
Eugenie Hanèarová, Jan Vítek, Josef Hátle

www.junakhorice.cz

Kulaté výročí, ohlédnutí za uplynulým
rokem hořických skautů
a poděkování Královéhradeckému kraji

LETO�NÍ ROK BY SE MOHL NAZVAT ROKEM SKAUTSKÝM � SKAUTING TOTI� SLAVÍ
SVÉ STOLETÉ NAROZENINY

Extrémní dny
na ZŠ Na Habru

Víte, �e v Hejnici mají hasiè�tí záchranáøi psa, kte-
rý se jako jediný v ÈR nebojí nechat spustit do tma-
vých komínù nebo �achet? Víte, co je canisterapie?
Zkusili jste hrát míèové hry na invalidním vozíku?
Vidìli jste vybavení hasièského a vypro��ovacího
vozu? Pøedvedl vám pan Horáèek nádhernou hru
bøi�ních a prsních svalù? Strávili s vámi celé dopo-
ledne pøíslu�níci Mìstské policie a jejich Max? Jestli
ano, urèitì jste s Pavlem Ko�í�kem ne��ourali rohlík,
do kterého schoval va�i stokorunu.

Tohle v�echno a je�tì mnoho dal�ího za�ili �áci Z�
Na Habru ve ètvrtek 10. kvìtna. My uèitelé jsme se
toti� rozhodli, �e nebudeme uèit, a na�li jsme si za
sebe vskutku atraktivní náhradníky. �áci se tak do-
zvìdìli spoustu nového, vidìli zajímavé ukázky,
mluvili s milými a pro svou profesi nebo koníèka za-
pálenými hosty.

Dìkujeme v�em, kdo pøispìli k na�í akci finanè-
ním nebo hmotným darem. Jsou to: SRP� Z� Na
Habru; Kvìtiny Fantazie, Barákova 324 � Lenka
Vlasáková; Replac B.M. a.s., Husova 326 � pan
Berný; Chovatelské potøeby, Husova ul.; Hoøická
cukrárna � paní Draslarová; Cukrárna U Horù �
paní Horová; Cukrárna Barborka; Kubi�tovy ho-
øické trubièky; Petráèkovy hoøické trubièky; Strix �
hoøické trubièky; Kvìtiny � Macháèek; Bylinka �
Jitka Nosková. Dìkujeme i rodièùm v�ech na�ich
�ákù za finanèní pøíspìvek na organizaci dne a dar
paní Tvrdé z Liberce a psovodùm záchranáøùm
z Hejnice. Dìkujeme TS Hoøice za zapùjèení plo�iny
ke slaòování. Dìkujeme v�em kolegùm za pomoc
pøi realizaci projektu.

Druhý den, 11. kvìtna, jsme �áky 2. stupnì posta-
vili do pozice uèitele. Tentokrát mìli oni sami pøi-
pravit zajímavé stanovi�tì pro mlad�í spolu�áky.
Vìt�ina z nich se své role zhostila na výbornou. A tak
se men�í dìti mohly uèit hravou formou angliètinu,
cvièit aerobic èi tanèit, zkusily si nahodit rybáøský
prut, poznávaly rostliny, soutì�ily ve sportovních
disciplínách, nechybìla lidská kostra, Karel IV. a
mnoho dal�ího.

Klokánek
v horách Jizerských

Poté, co se loòského roku dìti z Klokánku spøáteli-
ly s Krakono�em, rozhodly se poznat krásy hor Ji-
zerských. Navzdory velikonoèním tradicím vyrazily
na Velký pátek do Jablonce nad Nisou a dále do Lu-
èan, kde na nì v penzionu èekal nejen personál, ale
hlavnì ètyøi dny odpoèinku, výletù, zajímavých tvùr-
èích dílen a zábavy.

Teplé sluneèní paprsky pracnì pøemlouvaly stude-
ný vítr z horských høbetù, a tak vzniklo více prostoru
na aktivity uvnitø penzionu. Klokáòata se vrátila k
osvìdèené ubrouskové technice, savování trièek, vý-
robì dekorativních lahvièek èi smr��ovacích obráz-
kù. Novì se seznámila s výrobou kvìtinových deko-
rací z twist-artu a nejvìt�í popularitu získala výroba
zajímavých motivù savem na pøedem u�ité bavlnìné
ta�ky. Podle detailnì pøipraveného scénáøe se neza-
pomnìlo ani na sport a výlety do okolí. Tak se nìkte-
ré dìti mohly poprvé setkat s bílými tygry, chloubou
liberecké ZOO, nav�tívit botanickou zahradu, pood-
halit rou�ku tajemství výroby skla ve sklárnì v Jano-
vì èi seznámit se s výrobou jablonecké bi�uterie.
Kdo mìl zájem, jel si zaplavat do plaveckého bazénu
nebo si zaøádit na bobové dráze v Jablonci n. Nisou.
A nezapomnìli jsme ani na osvìdèené souèásti psy-
cho-rehabilitaèních pobytù, jakými jsou soutì�e, hry
o ceny èi stezka odvahy. Kdy� si v�e spojíme s dob-
rou náladou, tradicí Velikonoc, odpoèinkem a dob-
rou kuchyní, vyjde nám známá rovnice o jedné ne-
známé. Tou je finanèní zabezpeèení. Letos si velkou
èást pobytu hradili úèastníci sami, ale nemalou èást-
kou nám pøispìla i Spoleènost DUHA, Nadace pro
dìti posti�ené mozkovou obrnou z Trutnova, a MìÚ
Hoøice, za co� jim srdeènì dìkujeme. Je�tì �e za ná-
pady a entuziasmus dìvèat z výboru se nic neplatí.
Tak jen tak dál a v dal�ích nadmoøských vý�kách na
shledanou.                                                      Jana Bouzková

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

Bém
v horách Himálájských

Obrázky jsou z šátkové slavnosti v Praze 21. dubna a z loňského tábora hořických skautů.

Pavel Bém vylezl minulý týden na Everest.
Vylezl tam bez brýlí, zato se mu u nohou pletli

falešní sobi, kteří vlezou prostě všude.
Foto: Vesjolije kartinki.

Ukradený světec
se našel, ale rozbitý

Takhle vypadala socha svatého Josefa s
Ježíškem na rozcestí u Třebovětic, než ji někdo

minulý týden ukradl. Stála tam 300 let.
Před několika dny se našla rozbitá v příkopu

u Votuze. Teď jsou fragmenty uloženy na
obecním úřadě. Obec doufá ve finanční pomoc
krajského úřadu, aby mohla zaplatit opravu.



V Hořicích 30. května 2007

Strana 5

Výstavy

Pøírùstky
a restaurátorské práce

Pøipraveno k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò muzea dennì mimo pondìlí

9-12/13-17.

ABSolventi
výtvarného oboru

Základní umìlecké �koly Hoøice
od 25. kvìtna do 20. èervna dennì

mimo pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
ve �torchovì síni muzea.

Kristián Kodet
Galerie plastik v Hoøicích od 9. do 27. èervna.

Dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v nedìli 3. èervna od 14 hodin
v modlitebnì CÈH v bývalé synagoze v Tovární
ulièce.

Uplynulo ji� deset let od doby, kdy se zaèal vý-
tvarný obor na Základní ummìlecké �kole v Hoøi-
cích dynamicky rozvíjet. Je tedy tøeba rekapitulo-
vat. Jaký mìl tento vývoj smysl a jak hluboce za-
sáhl èi ovlivnil tvùrèí �ivot absolventù?

Nìkteøí se rozhodli vstoupit na dráhu profesio-
nálních výtvarných umìlcù, dal�í se vìnují vý-
tvarnému umìní jen okrajovì. Na výstavì nejsou
zastoupeni v�ichni absolventi za uplynulých deset
let, vystavují pouze ti, kteøí se chtìli podìlit o svá
díla s veøejností a kteøí jsou výtvarnì aktivní.

Mladí lidé se zde mohou setkat s pøíklady a
mo�nostmi, jaké se jim naskýtají v oblasti volné-
ho èi u�itého umìní, jaké umìlecké osobnosti se
dále formují po absolvování základní umìlecké
�koly.

Zdaleka ne v�ichni toti� pokraèují na støedních
a vysokých umìleckých �kolách. Nìkteøí výtvar-
nou tvorbu provozují jen jako koníèka. Mnohé z
vystavujících si jistì pamatujete jako bývalé spo-
lu�áky, kamarády, pøíbuzné èi známé.

Blanka Bihelerová, 2007

Alžběta Militká zvaná Elli, rozená Alžběta
Militká se narodila (nebo nenarodila ?) jednoho
krásného podzimního dne 29.4. 1980 v nejmeno-
vané vesničce. Léta (ne)strávila na jmenované
hořické škole. Absolvovala výtvarný obor na

Základní umělecké škole pod dlouhým vedením
Káti Krausové a Blanky Bihelerové. Dnes ubíjí

svoji fantazi dřevotočením a malbou na dřevo.
Vyžívá se také v povrchových úpravách lidí

(masáže) i nábytku, opravách starého obnoše-
ného nábytku a vytvářením starého nového či

nového starého nábytku.
Žije, pracuje, jí i spí v Nové Pace. Působí ve

výtvarné skupině PO  MOC  E   MOC.

Jak hořická ZUŠ
zpívala Italům

V sobotu se vrátilo 39 mladých hudebníkù a
studentù literárnì dramatického oddìlení z ital-
ského mìsta Vieste. V rámci hudebního festivalu,
který se koná na oslavu S. Marie di Merino, odjí�-
dìla �kola s hodinovým programem koncertu,
kterým celé oslavy zahajovala.

Organizátoøi festivalu a italské obecenstvo nás
vítalo s trochou shovívavosti. Èekali výkony men-
�ích dìtí ale ji� v polovinì koncertu poslali èleno-
vé vedení mìsta pro kytici a jejich dìkování a
spontání �bravo� bylo opravdu srdeèné. Dùkazem
je pozvání na pøí�tí rok s pøáním uspoøádat kon-
cert v katedrále S. Maria.

Koncert natáèela italská televize a bylo pøíjem-
né potkávat Italy, kteøí nás poznávali a blahopøáli
nám.

Celý ná� pobyt provázelo nádherné poèasí, Itá-
lie se ukázala v plné kráse.

Dìkuji v�em, kteøí svou pomocí pomohli tento
výjezd �koly uspoøádat. Díky uèitelùm, dìtem, ve-
øejnosti a vùbec ka�dému, kdo nám dr�el palce a
pøál jen to nejlep�í.Zároveñ chci podìkovat spon-
zorùm - podniku Mileta Hoøice a Beads 4U s.r.o.
Myslím, �e dárkové balení kapesníkù a krásná bi-
�uterie udìlaly v�em radost.

Je�tì jednou chci vyjádøit svoji hlubokou úctu a
podìkování ka�dému, kdo je schopen takové akce
jako byla tato podporovat a porozumìt jim. V�dy�
nemù�e být lep�í propagací �koly a mìsta ne�
práce a úspìch mladých.            Va�kovová Zdenka

ABS znamená ABSolventi výtvarného oboru

U stropu se vznášejí Šatičky Marie Smolej.
Jsou z biodegradabilních materiálů.

Petra Procházková se zabývá
grafickým designem. Navrhla a v muzeu
vystavila plakát k aktuální hudební akci

v Hořicích.

Čajová chaloupka bude
opět otevřena

Radnice, tak jako v pøedchozím roce, dala na zá-
kladì výbìrového øízení souhlas k pronájmu za-
hradní chatky ve Smetanových sadech, která bude
díky sdru�ení Prove opìt slou�it k obèerstvení.

Jak uvádí mìstské webové stránky, které to mají
pøímo od pramene, sdru�ení Prove, které se zabývá
kulturními akcemi v Hoøicích, má i pro Smetanovy
sady pøipravený bohatý kulturní program na celé
léto i záøí. Maminky s dìtmi mohou mít radost
s dìtského koutku a loutkových pøedstavení, pøi-
chystány jsou hudební produkce a na své si pøijdou
i zájemci o cestopisné pøedná�ky a dokumenty.

Paní učitelka Bihelerová ponoukla své absolventy k vytvoření osobních prezentačních listů
v podobě jakýchsi životopisů. Ty jsou všechny na výstavě zveřejněny, některé zde přetiskujeme.

Všichni absolventi jsou na fotografii úplně nahoře. Na fotografii úplně dole je skoro polovina paní
učitelky Noskové a chodidlo paní učitelky Bihelerové při instalaci výstavy.
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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

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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

Firma TEXLA a.s.,
laminování textilií pro automobilový prùmysl,
vyhla�uje výbìrové øízení na obsazení pozice

LOGISTKA
(LOGISTIK)

Pøedpokladem pro tuto pozici je:
� Ukonèené støedo�kolské vzdìlání

� PC gramotnost
� Komunikativní znalost anglického, pøípadnì dal�ího

svìtového jazyka

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

nebo v zalepené obálce donést na vrátnici firmy.

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

  Texla

KLUB KLOK¡NEK,
GYMN¡ZIUM A SOä, MÃ⁄,A ⁄SP

V† HOÿICÕCH POÿ¡DAJÕ

DÃTSK› DEN
S KLOK¡NKEM

V† SOBOTU 2. 6. 2007
OD 14,00 HODIN V† ARE¡LU ⁄SP
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Dne 5. kvìtna (povstání èeského lidu proti okupa-
ci) do�lo v akusticky malebném prostøedí hoøického
tenisového areálu u Smetanových sadù hned ke dvì-
ma mistrovským utkáním dru�stev dospìlých.

Zdej�í hvìzdami nabitý tým A, hájící barvy domov-
ské TJ Jiskra Hoøice v I. A tøídì východoèeské ob-
lasti, pøivítal na vyprahlé domácí antuce spøátelené-
ho rivala TC Láznì Bìlohrad A. Od samotného po-
èátku utkání nenechali domácí borci nikoho
z pøítomných na pochybách, �e jejich leto�ní pøed-
sevzetí postoupit do divize má jasnì reálný podklad.
Ve dvouhrách smolnì klopýtla pouze M. Peterová,
která po tøísetové bitvì nestaèila na J. Záveskou
a tìsnì podlehla 6:7/6:2/1:6. Naopak skvìle vstou-
pila do soutì�e nová posila domácího týmu R. Bla-
�ek, který deklasoval M. Vla�ného 6:1/6:1. Málokdy
vídanou zajímavostí se stalo utkání �enské ètyøhry,
ve které proti sobì nastoupily hned dva sourozenec-
ké páry: Mí�a a Lucka Peterová a Jaroslava a Vlaïka
Záveská-Machková. V tomto duelu slavily nakonec
zaslou�ený triumf domácí hráèky, kdy� ty pøespolní
porazily jasnì 6:2/7:5. Hoøiètí tak svého odvìkého
rivala z Lázní Bìlohradu porazili pøi výmluvném
skóre 8:1 a v této soutì�i si pøipsali ji� druhé vítìz-
ství v øadì. Stav ostatních utkání: Melichárek L. �
Menèík M. 6:3/2:6/6:3, Jahelka V. � Èapoun J.
6:4/6:4, Peterová L. � Machková V. 6:3/ 6:1, Melgr
P. � Bajer J. 6:2/6:0. Do mu�ských ètyøher
se zapojil i domácí P. �pièák a hoøiètí v obou utká-
ních jasnì dominovali.

Ve stejný den, ov�em ji� v dobì linoucích se vùní
poledních peèínek a pokrmù ze sousedních usedlos-
tí, nastoupilo na hoøické dvorce i místní populární
dru�stvo zálo�ních tenisových hvìzd � tým B. Ten

Tenisová sezóna v plném proudu
v úvodním kole II. B. oblastní tøídy pøivítal soupeøe
TJ Kruh A. Hned v úvodním utkání mu�ských dvou-
her podlehla za hysterických výjevù místních fany-
nek týmová jednièka domácích Alda Poprach, který
po tuhém boji podlehl kvalitnímu soupeøi Jebavému
pøi skóre 2:6/6:3/3:6. V ostatních utkáních domá-
cích borcù ji� v�ak naplno zazáøilo jejich herní umì-
ní (týden co týden pracnì pilované v mnohdy nelid-
ském tréninkovém drilu na místním antukovém
podkladu) a svého soupeøe z Kruhu rozdrtili rozdí-
lem tøídy 7:2. Parádním výkonem se blýskl domácí
Tomá� Je�ek, je� si po tøísetové bitvì pøipsal na své
konto jubilejní první vítìzství v soutì�i dospìlých,
kdy� porazil J. Plcha 6:3/4:6/6:0. Vynikající hru
pøedvedly i týmové zástupkynì nì�ného pohlaví
Bára Samková a Mí�a Dole�alová, které odìny
v nový a samozøejmì velice slu�ivý týmový trikot ví-
nové barvy, své protihráèky deklasovaly místy a�
hrozivým rozdílem ,,klokotajícího kanára�. Body do-
mácích: R. Èihák, P. Rychtera, T. Je�ek, B. Samková
a M. Dole�alová.

Tímto zveme �iroké masy hoøických tenisových
nad�encù k náv�tìvì zmiòovaných dvorcù, kde pro
nì dle ní�e uvedeného rozpisu domácích utkání
obou dru�stev bude pøipravena nejen ojedinìlá
sportovní podívaná, ale pøes den cenovì dostupné
obèerstvení. Pøijïte fandit!

Tým A hostí dne 9. èervna LTC Nový Byd�ov
A a 23. èervna STK Hradec králové A. Tým B hostí
dne 19. èervna TJ Láznì Bìlohrad C a 16. èervna TJ
Novou Paku B. Utkání mají zaèátek v 9 hodin.

Ví�a Kotrbáèek, www.horice org.
(Fotografie provázející èlánek jsou z utkání

hoøického béèka  s A dru�stvem TJ Kruh)

Biograf Na Špici v červnu
Pátek 1. 6. ve 20.00

HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
Harold Crick vede v komedii Marca Foresta velenudný

�ivot, dokud nezjistí, �e jeho �ivot se stal pøedmìtem
románu záhadné spisovatelky, který ov�em konèí

smrtí� Tato bláznivá romantická komedie v hlavní roli
s Willem Ferrellem vás jistì dobøe pobaví.

Sobota 2. 6. - Neděle 3.6.  ve 20.00

HORY MAJÍ OČI 2
Pokraèování úspì�ného hororu Hory mají oèi vypráví

o skupince amerických vojákù, která je v pou�ti
napadena zmutovanými kanibaly. Aèkoli se mù�e

zpoèátku zdát, �e mariòáci budou mít oproti obyèejné
rodince mnohonásobnou výhodu, není tomu tak.

Kanibalù je víc a navíc je kupøedu �ene zbìsilá motivace.

Pondělí 4. 6.  ve 20.00

SUNSHINE
Dobrodru�ný film �ánru sci-fi popisuje cestu kosmické

lodi s posádkou ke Slunci. Cílem mise je obnovit �ár
vyhasínající hvìzdy, na ní� závisí existence lidstva.

Úterý 5. 6. ve 20.00

KRÁLOVNA
Strhující a jedineèný pohled re�iséra Stephena Frearse
(Nebezpeèné známosti) za zavøené dveøe královského

paláce a do mysli a do srdce královny Al�bìty II., tìsnì
po tragické smrti princezny Diany.

Sobota 9. 6. - Neděle 10. 6.  ve 20.00

NEZNÁMÝ SVŮDCE
Jak daleko byste byli ochotni zajít, abyste udr�eli

tajemství? Kdy� se investigativní novináøka Rowena
Price (Halle Berry) dozví, �e vra�da její kamarádky by
mohla mít souvislost s mocným reklamním magnátem

Harrisonem Hillem (Bruce Willis), rozhodne se za
asistence svého kolegy Milese Haleyho (Giovanni Ribisi)

pøijít pravdì na kloub.

Úterý 12. 6. ve 20.00

HANNIBAL – ZROZENÍ
Druhá svìtová válka � pokusy o nezávislost východní
Evropy podlehly prudkým útokùm sovìtské nadvlády.

V Litvì jednoho kluka pøipravila válka o oba rodièe
a sestru. Dìsy, které vytrpìl, potlaèuje.

Uvìznìn v sovìtském sirotèinci se vzpírá proti nelítost-
nému zacházení a bouøí se proti krutým pravidlùm

onoho místa� ON v�ak není obyèejným klukem. ON je
mladý HANNIBAL LECTER.

Sobota 16. 6. ve 20.00

ODSTŘELOVAČ
Bývalý �pièkový armádní prùzkumník a odstøelovaè

Bob Lee Swagger povìsil kariéru na høebík poté, co se
stal obìtí jednoho obzvlá�� nepìkného podrazu

organizovaného vy��ími místy. Pøesto ho na jeho samotì
vysoko v horách pøekvapí penziónovaný plukovník
Johnson (Danny Glover), který ho po�ádá o pomoc.

Neděle 17. 6. ve 20.00

BESTIÁŘ
Nový èeský film re�isérky Ireny Pavláskové o mladé

�enì Karolínì, která øe�í svùj vztah k záhadnému mu�i
Alexovi. V repríze èeské komedie záøí Karel Roden,
Danica Jurèová, Marek Va�ut, Tomá� Matonoha,

Kry�tof Hádek a dal�í.

Pondělí 18.6. - úterý 19. 6.  v 17.00 a 20.00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA KONCI SVĚTA

Období pirátù se blí�í ke svému konci, ale dosud nebyla
vyøe�ena koneèná rozepøe. Will Turner se plaví na
daleký východ, aby na�el magické mapy, které mu

pomohou najít skøíòku Davyho Jonese a zachránit svého
pøítele Jacka Sparrowa. Jacka zachrání, ale� Davy

Jones, lord Cutler Beckett, zuøivý asijský pirát Sao Feng
a star�í kapitán James Norrington zformovali nepøátel-
ské spojenectví, které ohro�uje Jacka Sparrowa, Willa

Turnera, Elizabeth Swann, jejich nového pøítele
kapitána Barbossa a v�echny piráty na svìtì.

Středa 20. 6.- Čtvrtek 21.6. ve 20.00

DIVOČÁCI
Co kdybyste mohli podniknout výlet, který by zmìnil vá�
obyèejný �ivot v divoké a nespoutané dobrodru�ství? V
rozpustilé komedii Divoèáci se ètyøi pøední hollywood-
ské hvìzdy zhostili rolí kamarádù, kteøí se jednoho dne
rozhodnou radikálním zpùsobem opepøit svùj nudný
�ivot na pøedmìstí a vydají se na motorkáøský výlet.

Sobota 23. 6. v 17.30

MOST DO ZEMĚ
TERABITHIA

Zavøete oèi a vstupte do svìta fantazie! Film pro celou
rodinu je adaptací celosvìtovì úspì�ného bestselleru

Katherine Patersonové Bridge to Terabithia, koprodu-
kovaný dvìma pøedními filmovými studii Walt Disney

Pictures a Waldem Media (Letopisy Narnie).

Úterý 26. 6. v 19.30
Filmové návraty

MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
 V roce 1952 se dva mladí Argentinci Ernesto Guevara a
Alberto Granado vydají na dlouhou cestu, aby objevili

Latinskou Ameriku. Tøiadvacetiletý Ernesto je
studentem medicíny a zamìøuje se na lepru. Albertovi je

dvacet devìt a zabývá se biochemií...

Středa 27. 6. ve 20.00

300: BITVA U THERMOPYL
Mytický obraz mytické bitvy, v ní� se umíralo pro èest

a svobodu, zamíøil ze stránek comicsu Franka Millera na
filmové plátno. Spar�ané, pøi�el den vítìzné smrti!

Ve velkolepé historické podívané zazáøil Gerard Butler,
Lena Headey, David Wenham a dal�í.

Fanynka Grey Grizzlies Hořice paní Kerhartová
se dožívá letos v květnu v plné svěžesti

úctyhodných 86 let. Oslavenkyně je sestrou
bývalého skalního Grizzly Josefa Webera.

Na snímku blahopřejí za celý hokejový tým
R. Čihák a M. Pour. Přejeme hodně zdraví. (cuk)

Grey Grizzlies
třetí v republice

V dobì, kdy vrcholilo MS v ledním hokeji v Mosk-
vì, odehráli Hoøiètí hokejisté 11. 5. 2007 dal�í pres-
ti�ní turnaj v Nymburce.

Poøadatel Mistrovství republiky v amatérském ho-
keji pozval vítìze obdobných turnajù z Lan�krouna
(Chomutov), Pøíbrami (Plzeò) a z Nymburka finalis-
ty Nymburk a Hoøice.

První zápas hráli  Medvìdi proti Plzni. Hokejisté
z mìsta piva se pøedstavili jako zdatný soupeø. Ho-
øický stroj zvaný Grizzlies se po pou�ovém obìdì
rozjí�dìl pomalu a tak hned na zaèátku dostal gól od
modré. Poté zaèal èarovat mág v hoøické svatyni,
toto uèinkování se pøeneslo na hráèe a vzápìtí bylo
vyrovnáno Karbanem. Na 2:1 je�tì v první èásti zá-
pasu zvý�il obdobným  gólem tentý� plzeòský hráè.
Potom ji� hoøický golman nedovolil soupeøi skóro-
vat ani z tìch nejvylo�enìj�ích situací a pøivádìl je-
jich útoèníky k zoufalství. Grizzlies museli hodnì
bránit a tak se ji� do ofenzivy nedostávali. Naopak
chtìli vyu�ít výhody jednoho hráèe v poli a odvolali
brankaøe, ale poté inkasovali do prázdné branky.

Po zápase se hráèi dohodli, �e hráli moc opatrnì a
proto si vlastnì tuto prohru vykoledovali. V kabinì
padlo, �e v pøí�tím zápase nemù�eme nic ztratit a
jestli chceme stát na bednì, tak musíme do toho dát
v�echno a soupeøe porazit.

O tøetí místo se G.G. utkali s Chomutovem (pro-
hrál s Nymburkem), kterému mìli od loòska vracet
porá�ku.

Na�havení Medvìdi vlétli na  soupeøe a v 10. mi-
nutì ji� vedli 2:0, skórovali  Karban a Sucharda.
Soupeø dal kontaktní gól, celkem smolný, po nìkoli-
ka odrazech od bruslí pøed brankou. Chomutov�tí
ucítili mo�nost srovnat výsledek a zaèali zlobit. Ale
opìt výborný gólman Hoøic nedal �ádnému støelci
soupeøe �anci a efektními zákroky i rozehrávkami je
pøivádìl k zoufalství. Poté srazil soupeøe do kolem
M.Palou� po témìø samostatné akci 3:1. Chomutov
dvì minuty pøed koncem odvolal brankaøe a rozjetý
Palou� dal i ètvrtý gól po efektní pøihrávce Karbana,
4:1.

Navýsost ��astní Medvìdi se radovali z bronzových
medailí. Tento neèekaný úspìch byl podlo�en nebý-
valou bojovností v�ech hráèù, hlavnì pak jejich gol-
manem Kubou Dresslerem (zvaného Ytong), který
byl vyhodnocen nejlep�ím brankaøem turnaje.

V souboji o 1. místo vyhrála Plzeò nad Nymbur-
kem 4:3.

V�ichni hráèi i vedení hodnotí tento výsledek ne-
jen jako výbornou pøípravu na pøí�tí sezonu, ale i
prezentaci mìsta Hoøic a jeho hokeje do podvìdomí
hráèù a fanou�kù z takových mìst, kde je hokej vìt-
�inou na pøedním místì zájmu veøejnosti.

Na závìr: v sezonì 2006-2007 se zúèastnili Grey
Grizzlies tøech regionálních turnajù v okolí ( Lomni-
ce, Nový Byd�ov, Nová Paka) a MÈRA v ledním ho-
keji v Nymburce. G.G. Hoøice jsou pravdìpodobnì
nejvytí�enìj�ím týmem v republice, odehráli 62 zá-
pasù a 90% zápasù vyhráli, nebo remizovali.

Tuto sezonu tedy hodnotí klub velmi kladnì a dì-
kuje mìstu Hoøice i jiným pøíznivcùm na�eho hoke-
je, �e jim dopomohl k takovým výsledkùm.

(cuk)

V dubnu 2006 tým hoøických hokejistù Grey
Grizzlies dosáhl historického úspìchu. Vyhrál turnaj
o Mistra ÈR neregistrovaných hokejových mu�stev.

Poslední víkend v dubnu 2007 probìhl v Nymbur-
ce dal�í roèník. Celý rok hráèi ve svých sportovních
srdcích  tou�ili po zopakování loòského úspìchu.

Roèníku 2007 se zúèastnilo 12 celkù z celé ÈR.
Z Moravy pøijeli Crocodiles Brno, z Karlových Varù
dorazili obávaní Holoubci a hlavní mìsto bylo za-
stoupeno týmem Kobra. Ná� východoèeský region
reprezentovali Total Hradec Králové a hoøiètí Grey
Grizzlies.

Rozlosování turnaje pøidìlilo Medvìdùm do sku-
piny HC Bene�ov a HC Èeská Lípa. Tým, za který
pøíle�itostnì nastupují hráèi se zku�eností z nejvy��í
estonské soutì�e.

�Bene�ovu jsme nedali �anci a smetli je 7:0.
S Èeskou Lípou to bylo velmi tì�ké, ale otoèili jsme
vývoj zápasu a vyhráli  3:1.� Tak hodnotil základní
skupinu vedoucí týmu Petr Draslar.

Hoøice, díky vítìzství ve skupinì, nastoupily ve
ètvrtfinále proti pøijatelným, pøesto nepøíjemným
Crocodiles Brno. Agresivní Grizli se na prehistorické
plazy vrhli s takovou vervou a nasazením, �e ti nevì-
dìli, kde jim hlava stojí. Zku�ený brankáø soupeøe
obrovský tlak Hoøických nevydr�el a jednou kapitu-
loval! �Hrajeme zase o medaile� radovali se GG po
zápase v kabinì.

Semifinále bylo soubojem dvou východoèeských
celkù. Velmi dobøe hrající Total Hradec Králové
proti Grey Grizzlies. Hráèi Totalu si nechtìli ani pøi-
pustit, �e oni, z hokejového velkomìsta, by mohli
mít problémy s hoøickým trpaslíkem.

V zápase se Grizli nìkolikrát ubránili drtivému tla-
ku soupeøe. Na ledì nechali mnoho sil a pøedev�ím
kus svého srdce. Medvìdi promìnili dvì �ance. Hra-
deètí prohru tì�ce nesli a trochu provokativní po-
smì�ek  �Hradec u Hoøic� pùsobil na konci utkání
jako skvìlé drá�didlo�

Ve finále se GG postavili nepøíjemnì sebevìdo-
mým domácím Baronùm Nymburk. Tým doplnìný
hráèi s druholigovými zku�enostmi postupoval tur-
najem bez problémù. GG nastoupili s odhodlání a
nasazením. To bylo nìkolikrát nad rámec pravidel.
Celkem tøi pøesilové hry skvìle hrající Nymburk vy-
u�il  a zaslou�enì vyhrál 4:1.

Hoøice na titul nakonec nedosáhli. Brankáø GG,
Jakub Dressler, byl vyhlá�en nejlep�ím gólmanem
turnaje.  Druhé místo Medvìdùm zajistilo úèast na
dal�ím presti�ním turnaji (Final Four) v Nymburce
a tím i mo�nost opìt propagovat jméno Hoøice na
celorepublikové akci.

Na závìr dodejme, �e Grey Grizzlies Hoøice byl je-
diný tým mistrovství, který nemá ve svém mìstì
zimní stadion. Ale to u� je jiný, bohu�el desítky let
starý pøíbìh.                                   HO�I, DÌKUJEM!

„Hradec u Hořic“

Zoologie

Jsou plši plaší?
Jsou.


