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Nemáte co èíst? Ètìte Hoøické noviny � Do vlády se vrátil Èunek. Také máte takovou radost? � Jaro se vrátí
koncem kvìtna � Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Co se dìje v Miletì � Kde v�ude se hraje kroket � Po Hoøicích
chodí Copperfield � Ale jenom v noci � Jak se co pí�e � Jak se správnì dìlá svíèková � Co se na�lo v synagoze �

Nechoïte jen tak � Nejezte èínské hraèky �                                                     Kupte si obèas noviny � Stojí za 6,- Kè

Před krajskými volbami

Oblastní sněm v Hořicích
Sedmdesát delegátù z jednotlivých místních

sdru�ení ODS jièínské oblasti se se�lo v pondìlí
7. dubna na oblastním snìmu v hoøické radnici,
kam je pozval starosta Ivan Dole�al. Ten také
úspì�nì øídil diskusi, která byla chvílemi mimo-
øádnì dynamická. Delegáti se toti� radili o poøadí
na kandidátce pro krajské volby.

Výrazným úspìchem oblasti je druhé místo Pet-
ra Kuøíka na kandidátce ODS do krajské volby
zastupitelstva, hned za lídrem, souèasným
hejtmanem Pavlem Bradíkem. Bez �ancí na post
krajského zastupitele není ani starostka Staré
Paky Vìra Hlostová. Tøináctý je Jaroslav Winter
z Hoøic a sedmnáctý starosta Jièína Martin Pu�.

Pavel Bradík na snìmu obhajoval svoji kandi-
daturu pøedsedy regionálního sdru�ení. O místo-
pøedsednický post, o kterém rozhodne regionální
snìm, se ucházejí z na�í oblasti Martin Pu� a Zde-
nìk Lhota.

Zápis dětí do hořických
mateřských škol

Zápis dìtí do Mateøské �koly Pod Lipou, Mateø-
ské �koly Na Habru a Mateøské �koly v Husovì
ulici pro �kolní rok 2008/2009 se uskuteèní
od 28. 5. do 30. 5. 2008 v�dy od 9 do 15 hodin.

O pøijetí dítìte rozhoduje øeditelka pøíslu�né
mateøské �koly.

MìÚ Hoøice � odbor �kolství a kultury

Mise Velichovky 2008
Vehicle Club WW II oznamuje, �e poøádá u� 13.

roèník jízdy historických vojenských vozidel z
Prahy do Velichovek a na�e mìsto v nìm opìt
bude hrát jistou úlohu. Dne 7. kvìtna od 16 do 22
hodin je sraz v�ech zúèastnìných v hoøickém
kempu U Vì�e. Bude probíhat výstava historic-
kých vojenských vozidel a od 19 hodin diskotéka
Vojty Páva. Dne 8. kvìtna ve 13 hodin vyrazí kolo-
na vozidel z kempu do areálu Lázní Velichovky,
kde probìhne u pomníèku 23. squadrony 16. obr-
nìné divize 3. armády USA oslava konce druhé
svìtové války, výstava vojenských vozidel a od
14,30 ukázka bitvy.

Vítání ptačího zpěvu
Dne 3. kvìtna se pod zá�titou Èeské spoleènosti

ornitologické uskuteèní svìtoznámá akce Vítání
ptaèího zpìvu. Na krátkou dopolední vycházku za
ptáky na dobrovodských rybnících jsou srdeènì
zváni v�ichni, kterým je pøíroda aspoò trochu
blízká. Proto neváhejte a pøijïte se podívat, jaké
poklady skrývají mokøady v Dobré Vodì u Hoøic.
Na programu bude vycházka se zku�enými orni-
tology, ukázka odchytu ptákù, propagaèní mate-
riály a jiné. Sraz je v sobotu 3. 5. v 7:00 na hrázi
Cukrovarského rybníka (u silnice z Dobré Vody
do Ba�nic). Na hojnou úèast se tì�í,

Jan Bartoníèek, erithac@email.cz.

Namísto srdce z perníku...

Hoøický autor Vlastislav Dole�al vystaví své ob-
razy ve �torchovì síni muzea v krátké dobì (po
výstavách 2002 a 2005) ji� potøetí. Leto�ní výsta-
va z jeho nové tvorby bude otevøena ve ètvrtek
29. kvìtna v 17 hodin. K vystavení je pøipraveno
celkem 46 obrazù, jejich� pøedmìtem jsou pøede-
v�ím venkovské chalupy, najde se i nìkolik abs-
traktních kompozic. Autor se dlouhodobì inspi-
ruje pøírodními a krajinnými motivy, dùle�itá je
ov�em také celo�ivotní zku�enost textilního návr-
háøe. Technikou jeho nejnovìj�ích dìl je pøede-
v�ím pastel, který èasto kombinuje s temperovou
malbou. Obrazy podélných formátù jsou ladìny
ve svìtlých, pastelových tónech, obèas pøekvapí
i pestrým a kontrastním koloritem.

Bezbariérové vlakové
nástupiště

Hoøické nádra�í zaèalo v tìchto dnech slou�it
bez problémù i znevýhodnìným spoluobèanùm.
Pøed dokonèením je toti� bezbariérová úprava
nástupi�tì. Po dlouhých letech nebude nástup
do vlaku pro cestující se znevýhodnìním nepøe-
konatelnou pøeká�kou, nebo� od nynìj�ka lze
pøejít z peronu do vagonu v jedné vý�kové úrovni.

�Pùvodnì jsme úpravu nástupi�tì vlakového
nádra�í chtìli zaèlenit do velkého integrovaného
projektu Mìsto bez bariér. Oslovili jsme zástupce
Èeských drah a výsledkem postupného vývoje je
dne�ní, pro Hoøice velmi potì�itelná situace.
Stavbu, její� souèástí je nejen úprava nástupi�tì,
ale i dal�í zásahy související s provozem nádra�í,
realizují nakonec Èeské dráhy. Vzhledem k tomu,
jak slo�itá je jejich organizaèní struktura, patøí
podìkování pøedev�ím tìm zodpovìdným pra-
covníkùm, díky jejich� ochotì a vstøícnosti
se mù�e dnes, zhruba po roce, bezbariérové ná-
dra�í kolaudovat,� uvedl místo starosta Jaroslav
Vácha Tato skuteènost by mìstu mìla pomoci
i pøi získávání dotaèních prostøedkù na Mìsto
bez bariér. Nádra�í je toti� souèástí jedné z pláno-
vaných bezbariérových tras, a tak existence toho-
to externího projektu, jeho� investorem jsou Èes-
ké dráhy, mù�e pøi schvalování �ádosti o dotaci
mìstu sehrát pozitivní roli.� V takových situacích
je v�dy dobrým signálem, kdy� se na financování
zámìru podílí více subjektù. Mìsto tím dává jas-
nì najevo, �e nespoléhá na jeden zdroj a iniciativ-
nì vyhledává dal�í mo�nosti kúspì�né realizaci
projektu,� dodává místostarosta Vácha.

www.horice .org. MK

Velký jarní bazar
Konat se bude ve dnech 12. - 15. kvìtna 2008

v evangelickém kostele, Husova 870. Jde o dob-
roèinnou akci pro sociálnì slab�í spoluobèany a
pro èleny a pøíznivce farního sboru. Nabízené vìci
pocházejí z darù evangelických církví v Nìmecku.
Od zájemcù oèekáváme dobrovolný pøíspìvek na
opravy fary, jeho� vý�i orientaènì doporuèíme.
Zbylé vìci pøedáme diakonii v Broumovì.

Muzeum zve na výstavu
Dagmar Štěpánkové

Sochu vytvořil Vladimír Preclík v lomu U Josefa v létě roku 1966. Nazval ji Staré provensálské
město IV. Stará provesálská města mu připadala jako sochy, zbudované na vrcholcích. Cyklem se

zabýval několik let a je považován za jeden z kulminačních bodů jeho díla. Nejvýznamnějšími
články cyklu jsou právě skulptury monumentálních formátů. V pořadí následující Staré provensál-

ské město V. získalo autorovi uznání na 34. bienále v Benátkách, číslo VI. bylo vystaveno mezi
padesáti díly současného světového sochařství v Montrealu 1967.  O třicet pět let později nás

Vladimír ještě jednou překvapil: publikoval (i v Hořických novinách) příběh o své studentské lásce
z Hořic a o tom, že sochu vlastně vytvořil jako dar „namísto srdce z perníku“ a umístil ji na svah

tak, aby byla vidět z domku, kde jeho milá tehdy bydlela. Jistě přitom myslel i na gothardské
pouti, kde si odedávna taková srdce kupujeme.  A přál si, aby i v oficiálních materiálech byla
uváděna pod novým názvem. Buď jak buď, Hořice mají štěstí, že vlastní jedno z Preclíkových

klíčových děl, které svou výraznou siluetou a vynikajícím umístěním v terénu skvěle reprezentuje
umělce, s jehož jménem je město spojováno. Mohli jsme si to ověřit právě při nedávné smutné
příležitosti: 3. dubna Vladimír Preclík zemřel a všechna média přinesla nekrology. Připomeňme
ještě, že 23. května by se byl dožil 79 let. Kromě fotografie sochy, o které byla řeč, otiskujeme
ještě dvě: ze setkání Wagnerových žáků (1976, s Milošem Chlupáčem) a z lomu U Josefa (2000,

s Vojtou Adamcem). Fotografie jsou od Bohdana Holomíčka a od Václava Bukače.                  (vmb)Výběrové řízení
Tajemník Mìstského úøadu Hoøice vyhla�uje

v souladu s ustanovením § 7 zákona è. 312/2002
Sb., o úøednících územních samosprávných cel-
kù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, výbìrové øízení
na obsazení pracovního místa odborného refe-
renta hospodáøského odboru Mìstského
úøadu Hoøice. Pøihlá�ky doruète na sekretariát
starosty Mìsta Hoøice, pøípadnì za�lete po�tou
na adresu: Mìstský úøad Hoøice, nám. Jiøího
z Podìbrad 342, 508 19 Hoøice, nejpozdìji
do 19. kvìtna 2008 do 17 hodin.Bli��í informace
o pracovním místì podá tajemník mìstského
úøadu � tel. è.492 105 423.           www.horice.org

Dagmar Štěpánková: Zrzka, kolorovaný umělý
kámen, 1990. Celou sochu si můžete přijít

prohlédnout denně mimo pondělí od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin. Výstava končí 25. května.

Chystá se výstava
Vlastislava Doležala
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Policejní zpravodajství

Nahý muž se procházel
po Hořicích a tvrdil, že je
Copperfield

Pøed pùlnocí, kdy� projí�dìla hlídka Mìstské
policie Hoøice velkou køi�ovatkou u Batalionu,
spatøila nahého, bosého mu�e, kterak se prochází
po mìstì. Neuvìøitelná pøíhoda mìla pokraèová-
ní, proto�e se hlídka dozvìdìla, �e se jmenuje
Shon Copperfield a jeho otec, známý iluzionista
David Copperfield, mu naøídil, aby tímto zpùso-
bem oèistil své tìlo. Na�tìstí prozradil i své �dru-
hé�, tedy pravé jméno�

V místì bydli�tì dvacetiletého mladíka byla
ovìøena jeho toto�nost. Zøejmì pod vlivem drogy
nebyl schopen rozli�it realitu a vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu musel být odvezen záchran-
nou slu�bou na psychiatrické oddìlení Fakultní
nemocnice v Hradci Králové, kde byl hospitalizo-
ván.                                                           www.horice.org

ŽENA PROTESTOVALA, LEHALA SI POD KOLA
TRAKTORU

K zajímavému pøípadu vyjeli mu�i zákona do
Tetína. V odpoledních hodinách si zde místní ob-
èané udìlali brigádu na likvidaci náletových døe-
vin, pøi které pou�ívali i traktory. Jedna z míst-
ních obyvatelek v�ak s tou èinností nesouhlasila a
bránila v provedení prací tím, �e si lehala pod
kola traktoru. �ena se uklidnila a� po pøíjezdu
hlídky, která ji dùraznì domluvila. Nakonec pøi-
znala, �e její jednání bylo neuvá�ené.
TŘI V HOSPODĚ A PES

Do nezávidìníhodné situace se dostala majitel-
ka restaurace na Dachovech. V odpoledních hodi-
nách restauraci nav�tívila asi pìtatøicetiletá �ena
spolu se dvìma dìtmi a psem. Majitelka ji upo-
zornila, �e pes musí být na vodítku a dále, �e musí
mít ko�ík. Následnì si v�ichni tøi sedli ke stolu a k
nim si pøisedli dal�í dva hosté. Pili pivo a pes pøi-
tom �volnì lítal� po restauraci. V okam�iku, kdy
pøi�lo na placení, se k èásti útraty nikdo z nich ne-
mìl. Obsluhující pracovnice spolu s majitelkou
v�ak na úhradì trvali, co� �ena, která byla pod vli-
vem alkoholu, nelibì nesla. Nejdøíve zaèala maji-
telku restaurace slovnì a poté i fyzicky napadat.
Vylila na ní dvì kávy a poté ji rvala za vlasy a èas-
tovala opravdu nevybíravými výrazy. Nakonec
v�ichni z restaurace utekli.
NĚKDO HÁZÍ KAMENY DO OKEN

Opravdu nepøíjemné probuzení pøipravil dosud
neznámý vandal rodinì v Miletínì. Nad ránem
jim toti� hodil do okna obývacího pokoje kámen.
Nebylo to v�ak poprvé, ji� den pøedtím jim rovnì�
okno nìkdo rozbil. Pøípad �etøí hoøiètí policisté
jako pøestupek proti majetku.

jjjjjamalamalamalamalamal
jaromír málek
PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

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

ZAHRADNÍ

PROGRAM

HUSOVA 2087
HOŘICE tel/fax 493 621 615
www.jamal.cz

MÁTE NA
ORIGINÁL...

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

Ulice Aloise Hlavatého,
vnitroblok jih – regulativy zástavby řadových RD

mínky pro ryze mìstský styl �ivota. Pro omeze-
nou plochu je témìø vylouèena zemìdìlská a roz-
sáhlej�í zahrádkáøská èinnost. Plochy kolem RD
umo�ní funkci obytné a okrasné zahrady. U ka�-
dého RD je navr�ena gará� a stání pro osobní au-
tomobil. Domy jsou navr�eny jako pøízemní
s podkrovím.

Architektonický výraz RD je navr�en spí�e ve
støízlivìj�í formì bez dekorativních prvkù, dùraz
je spí�e kladen na jednoduchost tvarù a vyvá�ené
proporce.

Základní regulativy:
� vý�ka høebenu sedlové støechy 9,5 m nad terén
� vý�ka okapu nad hlavní hranolovou øímsou
 5,2 m nad terén
� sklon sedlové støechy 450

� vikýøe s èelní stìnou v úrovni obvodové zdi
domù, støecha nízká pultová.

Ing. arch. Jan Èiháèek, 2. ledna 2008

Zásady urbanistického, architektonického a
výtvarného øe�ení:

Proto�e se jedná o území pùvodních zahrad,
byla zvolena forma nízkopodla�ní zástavby.
Vzhledem k omezené plo�e a maximální vyu�itel-
nosti území byla zvolena zástavba øadovými ro-
dinnými domy zastøe�ených sedlovými støecha-
mi. Proto�e území zástavby je vnímáno jako pøe-
chodové mezi souvislou zástavbou podél Hlavaté-
ho ulice a zahradami, byly øady rodinných domù
orientovány severo-ji�nì. Aby byla zachována ur-
èitá návaznost na kompaktní zástavbu podél Hla-
vatého ulice jsou støechy prvních rodinných
domù od severu opatøeny sedlovými støechami
s høebenem ve smìru východo-západním (jako u
zástavby podél Hlavatého ulice), høebeny støech
dal�ích RD jsou ji� ve smìru bloku domù (severo-
ji�ním).

Zástavba je tvoøena 11 øadovými RD ve 4 sek-
cích. Jedná se o rodinné domy poskytující pod-

MÌSTO HOØICE NYBÍZÍ DVÌ LOKALITY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMÙ

Na činnost spolků
hořická radnice dala
přes 600 tisíc korun

(Nové noviny) - Desítky �kolských, kulturních a
sportovních akcí podpoøí hoøická radnice, která v
pondìlí rozdìlovala peníze z grantových fondù
mìsta. Dohromady tak místním spolkùm a oddí-
lùm poskytne pøes �est set tisíc korun. Dal�í pøí-
spìvky, av�ak v men�ím objemu, bude pøidìlovat
koncem léta.

�Rozdìlení penìz mìly v kompetenci jednotlivé
komise a rada jejich rozhodnutí respektovala. V
podstatì jsme tak schválili jejich pøedlo�ený ná-
vrh,� oznámil starosta Ivan Dole�al.

Místní �koly, které se o granty mohly letos
ucházet vùbec poprvé, si tak mezi sebou v prvním
kole rozdìlí necelých 136 tisíc korun. Jejich po�a-
davky v�ak byly vy��í a dosahovaly témìø dvojná-
sobku této èástky.

Na kulturu mìsto pamatovalo bezmála 180 tisí-
ci, naproti tomu celkové po�adavky pøesáhly pùl
milionu korun. Ne ka�dému z �adatelù tak mohla
radnice vyhovìt. �Pravdou je, �e nám moc penìz
nezbylo ani pro druhé kolo, ve fondu zùstalo ko-
lem �estadvaceti tisíc korun,� dodal starosta. Nej-
vìt�ím pøíjemcem kulturních grantù je letos
sdru�ení Prove, které v hoøickém lomu U Sv. Jo-
sefa pravidelnì poøádá festival Cultural & Reggae
Vibez, vìnovaný pøedev�ím hudebnímu stylu reg-
gae a world music.

Nejvíce penìz si mezi sebou rozdìlí sportovci,
kteøí po�adovali skoro 800 tisíc korun. Ve skuteè-
nosti v�ak v prvním kole dostali celkem 312 tisíc a
o dal�ích asi 200 tisíc se budou moci ucházet ve
druhém kole. �Èástkou tøicet tisíc korun jsme
podpoøili sportovní gymnastiku, lehkou atletiku a
jezdecký oddíl, napøíklad dùm dìtí a mláde�e do-
stane dvacet tisíc na ma�oretkový sport a stejnou
sumu i automotoklub na podporu juniorù,� vypo-
èítává starosta.

Radnice pøipou�tí, �e do sportu pùjde v budouc-
nu je�tì více penìz. Kromì stávajících grantù
toti� poèítá s tím, �e èasem bude mìsto pøispívat i
na údr�bu sportovi�� nebo je pøevezme pøímo do
své péèe. Právì o nejvhodnìj�í koncepci se v po-
sledních mìsících vede intenzivní debata mezi
radními a místní tìlovýchovnou jednotou.        (jn)

V NOVÉ PACE SE KRADLO BĚHEM FOTBALOVÉ-
HO ZÁPASU

Hned na dvou místech byli ve støedu 23. dubna
okradeni sportovci, v Nové Pace se dokonce
kradlo bìhem zápasu.

�ákùm sobotecké Z� nìkdo bìhem dopoledne,
kdy hráli utkání v minikopané, ukradl ze �atny u
høi�tì za jièínským sportovním areálem rùzné ob-
leèení a boty. Celková �koda èiní 6.650 Kè.

V Nové Pace byli okradeni fotbalisté, kterým
vìci zmizely z neuzamèené �atny bìhem odpoled-
ního utkání na místním stadionu. Zlodìj v dobì
od 17 do 17.45 odcizil penì�enky, obèanské a øi-
dièské prùkazy, platební karty, mobilní telefony,
hodinky a sportovní ta�ku. O své vìci pøi�lo cel-
kem patnáct hráèù. �koda èiní 72.210 Kè.

MLADÍK, KTERÝ NADÝCHAL
PŘES DVĚ PROMILE, ZPŮSOBIL V LIBÁNI
PĚKNOU SPOUŠŤ

Libáò - Pìknou spou�� zpùsobil svojí jízdou tøi-
advacetiletý místní mladík 24. dubna pùl hodiny
po pùlnoci v Jièínské ulici v Libáni.

Na rovinì smìrem na Staré Hrady se plnì nevì-
noval øízení svého favoritu a pøejel do protismì-
ru, kde èelnì narazil do zaparkovaného vozu
Chrysler Cruiser, který byl nárazem odhozen na
zaparkovaný favorit a ten pak na fabii. Auto pro-
vinilce nakonec dostalo smyk a zastavilo se o
chodník.

Po pøíjezdu policejní hlídky z Kopidlna øidiè na-
dýchal 2,13 promile alkoholu, policistùm navíc
nebyl schopen pøedlo�it øidièský prùkaz. Mladík
pøi nehodì utrpìl lehké zranìní, celková �koda
byla vyèíslena na 245 tisíc korun.
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZU USNUL
ZA VOLANTEM

Kumburský Újezd - Ve ètvrtek 24. dubna ve èty-
øi hodiny ráno usnul u Kumburského Újezdu za
volantem øidiè nákladního vozidla Mercedes.

Auto nejdøíve po�kodilo svodidla a poté sjelo za
betonovým mostkem ze svahu, kde se zastavilo o
vzrostlý strom. Øidiè neutrpìl zranìní, �koda na
vozidle a svodidlech èiní 85.000 Kè. Alkohol byl
vylouèen.
DIVOKÉ PRASE POD KOLY TRANSITU

Jièín - Ve ètvrtek 24. dubna pùl hodiny po pùl-
noci vbìhlo divoké prase pod kola Fordu Transit,
jeho� øidiè jel na ètyøpruhu u Jièína smìrem na
Novou Paku. Ke zranìní osob nedo�lo, �koda na
voze je odhadnuta na 10 tisíc korun.



V Hořicích 29. dubna 2008

Strana 3

ZPRÁVY Z RADNICE
Hořice chtějí přimět LIDL
aby pomohl řešit
dopravu v centru města

Mìstská jídelna v Hoøicích má pøed sebou u�
jen pár mìsícù své existence, poté se do ní kvùli
demolici zakousnou stavební stroje. Na místì
staré budovy toti� vyroste diskontní prodejna fir-
my Lidl. Ta by v�ak je�tì pøed tím mìla ukázat,
jak si pøedstavuje øe�ení dopravy na severní stra-
nì námìstí.

�Architektonická èást vlastní prodejny by mìla
být jiná, ne� jak ji mù�eme bì�nì vidìt v jiných
mìstech. V tomto smìru jsme se dohodli. Naopak
na dopravním øe�ení je�tì nikoliv,� sdìlil hoøický
starosta Ivan Dole�al.

Pùvodní návrh umístìní klasického vjezdu
a výjezdu z Karlovy ulice v návaznosti na parko-
vi�tì pøed prodejnou nepova�uje za vhodný. �Do-
pravní situaci není mo�né øe�it vjezdem
i výjezdem z Karlovy ulice, provoz je potøeba nì-
jak rozmìlnit a nebo bude potøeba najít úplnì
jiné varianty.�

Zároveò bude mìsto po�adovat také opravu pøi-
lehlé Maixnerovy ulice, kde by firma mìla zaplatit
napøíklad zpevnìní povrchù komunikace, kde
se pøedpokládá zvý�ený provoz vozidel.

V souèasné dobì radnice oèekává, �e investor
pøedlo�í nejménì tøi varianty øe�ení v tomto úze-
mí. U� dopøedu ale odmítá výstavbu kruhového
objezdu v horní èásti námìstí Jiøího z Podìbrad,
a to z více dùvodù.

�Kruhová køi�ovatka na vrchu námìstí z na�eho
pohledu nepøipadá v úvahu, proto�e jednak
se nám tam ve smìru od Miletína stáèí kamiony
a za dal�í nám pøes námìstí vede èást okruhu mo-
tocyklového závodu, i kdy� dnes existují i rozebi-
ratelné objezdy. Ale i z estetického hlediska by
to nebylo vhodné,� míní starosta.

Naznaèil, �e mo�ným východiskem by tak mohl
být napøíklad prùjezd kolem sousední budovy
zámku. V tomto pøípadì se prý ale musí nejprve
u dopravních expertù ovìøit, zda takový návrh
není v rozporu s dopravními pøedpisy.

Zdroj: Nové noviny, Jiøí Nìmeèek

HOŘICE ZABODOVALY V KRAJSKÝCH
KULTURNÍCH GRANTECH

Rada Královéhradeckého kraje navrhovala
na svém posledním zasedání, které se konalo
ve støedu 23. 4. 2008 dary z grantových kul-
turních programù a Hoøice nestály  vzadu.
Ukázalo se, �e Kulturní komise Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, která pøijala pozvá-
ní do Hoøic a jednala v uplynulém roce v na-
�em mìstì, na mìsto nezapomnìla  a dokázala
Hoøicím navrhnout zajímavé prostøedky ve
svých darech z grantových programù. Ve své
podstatì kdo v leto�ním roce po�ádal, ten byl
vysly�en, i kdy� pøevis poptávky nad nabídkou
byl trojnásobný. Jediný hoøický vyøazený
�adatel o dary z grantového programu byl od-
mítnut na základì formálních nedostatkù.
Správné vyplnìní  pøedepsaných formuláøù je
v�ak prvním pøedpokladem k získání  po�ado-
vaného finanèního bonusu.

Dùm kultury Koruna byl �adatelem o grant
na festival Hoøické hudební slavnosti, který se
v leto�ním roce koná ji� posedmnácté a obdr-
�el 20 tis., Obèanské sdru�ení  PROVE, které
poøádá  letos ji� 10. Hoøický Filmový Festival
a v tomto roce pøedstaví 30 hodnotných titulù
ve dvou kinosálech, si pøipsal na konto také
20 tis. Tøetím �adatelem, jen� obdr�í 20 tis.
korun z Grantového programu KPG 200801 je
Vysoká �kola umìleckoprùmyslová v Praze,
která za získané finance uskuteèní výstavy dìl
sochaøe J. Kofránka  v Galerii V�UP v Praze a
v Galerii plastik v Hoøicích.

Mìsto Hoøice získá 100 tis. na provedení cel-
kových restaurátorských prací na husitské
mohyle ve Chvalinì. Majitel pivovaru pan Vo-
bora  po�ádal o finanèní pøíspìvek ve vý�i 100
tis. na uvedení nìkterých prvkù  na nemovi-
tosti do pùvodního stavu. �idovská obec
v Praze byla  �adatelem o dar na  nové  základy
náhrobkù,  vyrovnání podstavcù, postavení
náhrobkù, spojení zlomených náhrobkù a
úpravy terénu ve vý�i 50 tis. Masarykovì vì�i
samostatnosti by mìlo být pøispìno 60 tis. na
celkovou opravu hydroizolace  vyhlídkového
ochozu.

Závìrem bych zmínil dar nejhodnotnìj�í,
kterým je pøíspìvek na pokraèování opravy
kostela sv. Gotharda ve vý�i 250 tis. Tento bo-
nus je velmi zajímavý tím, �e zaji�tìní tìchto
finanèních prostøedkù nám pravdìpodobnì
pomù�e dosáhnout na výraznì tuènìj�í bonu-
sy z Ministerstva kultury.

Granty kultury, jen� dostává  mìsto pravi-
delnì ka�doroènì na poøádání  JazzNightu a
Sochaøského  sympozia a které byly pøed dvì-
ma lety zaøazeny do Královéhradeckého kul-
turního �støíbra� v tomto èlánku nezmiòuji.

Posledním rozhodujícím krokem ve schvalo-
vacím procesu darù z kulturních grantù je je-
jich schválení  Zastupitelstvem Královéhra-
deckého kraje, které se bude konat 15. 5. 2008
a bude doufejme pouhou formalitou.

Z vý�e uvedených skuteèností plyne, �e rèení
�komu se nelení tomu se zelení� a �líná huba
holé ne�tìstí�  jsou v tomto pøípadì namístì.

Ivan Dole�al

STØÍPKY Z JEDNÁNÍ
RADY 21. DUBNA
VALNÁ HROMADA
MĚSTSKÉ ENERGETICKÉ

Rada mìsta Hoøic byla zahájena konáním
valné hromady Mìstské energetické Hoøice,
s.r.o., jejím� hlavním úkolem bylo schválení
auditované roèní úèetní uzávìrky za rok 2007,
rozdìlení zisku, rozpoèet a plán investic na
rok 2008.

V roce 2007 spoleènost spravovala 13 kote-
len, 6 pøedávacích stanic a pøíslu�né teplovod-
ní rozvody. Celková výroba tepla za rok 2007
poklesla meziroènì o cca 4% na 36.349 GJ.
Dodávka tepla z kotelny Pod nemocnicí byla
23.196 GJ za cenu 441,30 Kè/GJ s DPH. Tr�by
za výrobu tepla  dosáhly v uplynulém roce  cca
16 mil. Kè. Do sítì ÈEZ bylo dodáno  831 MWh
elektøiny za cenu 2.870,- Kè/MWh. Tr�by za
elektøinu dodanou do sítì ÈEZ pøispívají ke
zmírnìní nárùstu cen tepla. Byla dokonèena
instalace ochlazovacího výmìníku za plyno-
vým kotlem s namìøenou úsporou 15%. Spo-
leènost pokraèovala ve tvorbách rezerv na
opravu teplovodu pod bazénem ve vý�i 420
tis. Kè, oprav kotlù ve vý�i 275 tis. Kè a opravu
teplovodu na sídli�ti 495 tis. Kè. Pøi celkovém
obratu cca 20 mil. Kè zaji��ovali provoz tøi za-
mìstnanci.
JUNÁCI LETOS VE SMETANOVÝCH SADECH

Vedoucí Junáku støediska Hoøice RNDr. Eu-
guenie Hanèarová po�ádala mìsto o pronájem
Smetanových sadù dne 10. 9. 2008 za úèelem
konání   akce pro dìti, která je souèástí projek-
tu �Skautskou stopou�. Bìhem tohoto dne bu-
dou v sadech rozmístìny nízké lanové aktivity,
na kterých se budou odehrávat rùzné soutì�e
tìlesné zdatnosti. Junáci samozøejmì garan-
tují ochranu stromù i dodr�ení pravidel bez-
peènosti.
GRANTOVÝ SYSTÉM MĚSTA
- OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE

Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvky
z rozpoètu mìsta v oblasti �kolství a mláde�e.
V 1. kole grantového systému dle návrhu �kol-
ské komise bylo rozdìleno 135 tis Kè. Rada re-
spektovala návrh komise a pøedlo�ené granty
schválila beze zmìn.
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
V JINÝCH MĚSTECH

Rada mìsta vzala na vìdomí zprávu paní
Hvìzdové, vedoucí sociálního odboru Mìst-
ského úøadu v Hoøicích o zaji�tìní dopravní
zdravotní slu�by v okolních mìstech. Z pøed-
lo�eného materiálu je patrno, �e místa provo-
zování dopravní zdravotní slu�by a nemocnic
nejsou shodná. V pìti ze �esti pøípadù je DZS
provozována mimo území nemocnice. Infor-
mace byla podána z dùvodu ukonèení èinnosti
DZS pana Valá�ka v areálu nemocnice a pøe-
sunutí parkovi�tì sanitních vozù pravdìpo-
dobnì do areálu Technických slu�eb Hoøice,
pøípadnì do prostor bývalého Stavokomplexu.
Staré zrezivìlé gará�e, ve kterých sídlí sanitní
slu�ba budou demontovány a pøestanou ru�i-
vì pùsobit na náv�tìvníky na�eho Sportovní-
ho zaøízení. Celé území po gará�ích  bude re-
kultivováno a bude slou�it opìt jako nemoc-
nièní park.
105. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBO-
RU NA CHLUMU

Osadní výbor a SDH Chlum podal �ádost o
finanèní pøíspìvek na èásteènou úhradu ná-
kladù na oslavy 105. výroèí zalo�ení hasièské-
ho sboru. Rada mìsta schválila finanèní pøí-
spìvek ve vý�i 5.000,- Kè Osadnímu výboru a
SDH Chlum na èásteènou úhradu nákladù na
oslavy 105. výroèí zalo�ení hasièského sboru.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI CHVALINA

Rada mìsta schválila  uzavøení smlouvy o
dílo na vypracování projektové dokumentace
na veøejné osvìtlení v obci Chvalina. ÈEZ a.s.
v pøí�tím roce vymìní vrchní sí� za kabelový
rozvod v zemi.

Po demolici  sloupù zmizí i stávající veøejné
osvìtlení a bude muset být nahrazeno. Náklad
na výstavbu nového osvìtlení byl odhadnut na
230 tis. Kè
GRANTOVÝ SYSTÉM MĚSTA - KULTURA

Rada mìsta vzala na vìdomí výsledky jedná-
ní komise pro kulturu a rozvoj cestovního ru-
chu Rady mìsta Hoøice konané dne 9. 4. 2007
a schválila  pøidìlení finanèních èástek �adate-
lùm o granty na jednotlivé projekty ve shodné

vý�i, kterou navrhla komise. Bylo �ádáno cel-
kovì o 541 tis. Kè.Celkem pøidìleno bylo 179
tis. Kè a 26 tis. Kè zùstalo komisi k rozdìlení
do druhého kola. Nejvìt�í pøídìl finanèních
prostøedkù 39 tis. Kè obdr�ela spoleènost
PROVE na poøádání hudebního festivalu Cur-
tural Reggae Vinet. Celkové náklady tohoto
festivalu by mohou v leto�ním roce dosáhnout
a� 600 tis Kè.
GRANTOVÝ SYSTÉM MĚSTA - SPORT

Rada mìsta schválila pøidìlení finanèních
èástek �adatelùm o granty na jednotlivé pro-
jekty ve shodné vý�i, kterou navrhla sportovní
komise. Dále rada mìsta vyhlásila anketu
�Sportovci roku 2007� Tato anketa byla vyhlá-
�ena od roku 2003 ji� popáté. �ádostí o fi-
nanèní podporu se u �sportovcù� se�lo celkem
26 a vý�e �ádané podpory dosáhla celkem 787
tis. Kè. V prvním kole bylo rozdìleno 313 tis.
Kè.
PADLY DALŠÍ VÝPOVĚDI

Rada mìsta vyu�ila mo�nosti, kterou dává
pronajímatelùm bytù obèanský zákoník a svo-
lila k dal�ím výpovìdím bez pøivolení soudu.
Vypovìdìt nájem z bytu bez pøivolení soudu
mù�e pronajímatel, jestli�e  nájemce hrubì
poru�uje své povinnosti vyplývající z nájmu
bytu, zejména tím, �e nezaplatil nájemné�
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚR NEZÁVIS-
LÉHO AUDITORA

Do komise pro výbìr nezávislého auditora
pro provádìní vnitøních auditù jmenováni:

Ivan Dole�al, starosta
Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka
Ing. Jaroslav Vais, tajemník
Boøek Janèík, èlen finanèního výboru
Ing. Helena Nosková, vedoucí finanèního

odboru.

Hořičtí lingvisté se radili

Nové knihy

Pozvání
na bohoslužby
v ČCE

Vnedìli 11.kvìtna jsou svatodu�ní svátky.
V nedìli 18.kvìtna je nedìle svaté Trojice. Obo-

je bohoslu�by budou svátostné s vysluhováním
svaté Veèeøe Pánì. Pøi obou bohoslu�bách po-
slouí br.faráø Mgr. Vojen Syrovátka. Zaèátky bo-
hoslu�eb v 10 hodin.

Na druhou nedìli po svaté Trojici dne 1.èervna
2008 se konají v modlitebnì farního sboru ÈCE
v Hoøicích slavnostní bohoslu�by, na kterých si
pøipomeneme ètyøi sborová a jedno celocírkevní
výroèí. V prùbìhu bohoslu�eb vystoupí se svými
vzpomínkami bývalí faráøi naeho sboru:

Daniel Henych z Prahy, Ivan Ry�avý z Kromì-
øí�e, Jan Halama z Prahy, Jan Kubal ze Vsetína,
souèasný faráø Vojen Syrovátka ze Dvora Králo-
vé, senior Královéhradeckého seniorátu Michal
Kitta z Hronova, seniorátní kurátor Jaroslav An-
drejs ze Semonic a dalí hosté. V programu zazpí-
vá pìvecký sbor Ratibor-Vesna.

                         Za ÈCE Oldøich Nekvinda.

Jak budeme psát hořická
místní jména

Ve støedu 19. bøezna tohoto roku se z iniciativy
Mgr. Jiøího �tìpánka uskuteènila ve zdej�ím
gymnáziu schùzka uèitelù èeského jazyka a míst-
ních historikù , jejím� cílem bylo sestavit pravidla
pro jednotné psaní místních názvù. Zde je jejich
pøehled tak, jak se na nìm zúèastnìní dohodli a
teï u� zále�í na nás v�ech, abychom jejich u�ívání
uvedli v �ivot a aby se staly skuteènými pravidly
místního pravopisu:

� Hoøické panství, Hoøický okres,
� Chlumy, Hoøický Chlum, Mlázovický Chlum,

Vøe��ovský Chlum, høbet chlumský,
� Gothard, sochaøský park U Svatého Gotharda

(symposium 1966-2000),
� Galerie plastik,
� Starý høbitov, Nový høbitov, Høbitovní portál,

Portál,
� Starý �idovský høbitov, synagoga,
� Nový �idovský høbitov (dnes místo, kde jsou

pochování rudoarmìjci),
� Riegrùv obelisk, Obelisk, ulice K Obelisku,
� Invalidovna, hoøická Invalidovna,

sídli�tìPod Invalidovnou,
� radnice, Divadelní sál radnice,
� Mìstský dùm (dnes sídlo mìstského úøadu

èp. 342, vedle radnice),
� Mìstské muzeum, Mìstská knihovna,

Mìstské informaèní centrum,
� hostinec U Zlatého beránka, U Slovanské lípy,

U Modré hvìzdy,
� kostel Narození Panny Marie,
� hoøický zámek, Strozzi (mo�no u�ít ve v�ech

pádech nebo skloòovat - Strozziho),
� Vì� samostatnosti,

Masarykova vì� samostatnosti, Cesta legií,
� Památník Prvního, Druhého a Tøetího odboje,

Památník 1., 2. a 3. odboje,
� Pietní síò,
� sejdeme se u Vì�e

(my�leno Vì�e samostatnosti),
� sejdeme se v Sadech

(my�leno ve Smetanových sadech)
� sejdeme se u Obelisku,
� autokemping U Vì�e,
� Borek, bydlím Na Borku,
� kaple Panny Marie Hlohové

(podle hlohu, ne Hlohovské), Hlohová kaple,
� lom U Svatého Josefa, lom U Josefa,
� plastika sv. Josefa, socha sv. Josefa,
� sochaøský park U Svatého Josefa

(symposium od r. 2002),
� socha Nejsvìtìj�í Trojice,
� Biobraf  Na �pici, Dùm kultury Koruna,
� Fortna, Müllerùv prùjezd,
� Husitská mohyla na Mohejlíku,
� �ibenièní vrch, sloup U Spravedlnosti,
� Mariánský sloup, toskánský sloup,
� Andìl Strá�ce, Andìl Utì�itel,

Kristus v zahradì Getsemanské,
� hoøické trubièky,

cukrovinka Hoøické trubièky,
Petráèkovy hoøické trubièky,

� Poliklinika I, II,
Dùm s peèovatelskou slu�bou,

� Domov dùchodcù, Kleèkov, na Kleèkovì
� Mìsto kamenné krásy,

Hoøice � Východoèeské Atény,
� pomník mistra Jana Husa

nebo M. Jana Husa,
� rozhledna Hoøický Chlum,
� Mìstská vodárna,
� evangelická modlitebna,
� Dachovy, Dachova, dachovské koupali�tì,
� Panský mlýn, Obecní mlýn, V Potokách,

Potoky,
� dívèí prùmyslová �kola Vesna.

Zapsala O. T.

V tisku je další ze série publikací o historii
motocyklových závodů z pera Jaroslava

Kotrbáčka. K dostání bude 17. května 2008.

Druhá očekávaná kniha je v těchto dnech už ve
vazbě. Také ta bude na trhu do konce května.
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22. května tomu bude rok, co zemřel Jan Praus
ze Strozziho ulice v Hořicích.

Vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Vzpomínka

Nálezy v hořické
synagoze

V pátek 11.dubna 2008 byly za úèasti zástupcù
mìsta Hoøice, CSÈH a Mìstského muzea Hoøice
prohlédnuty pùdní prostory hoøické synagogy,
dnes kostela Èeskoslovenské církve husitské. Pro-
stor byl naplnìn pøedev�ím stavebním odpadem,
nicménì pøi bli��ím prùzkumu byly nalezeny
fragmenty knih. Pøítomná hebraistka T. Dubino-
vá pøedbì�nì identifikovala nálezy jako èásti
modlitební knihy (hebrejsky, nìmecky), èásti
Tanachu, tj. hebrejské Bible, konkrétnì Páté kni-
hy Moj�í�ovy s komentáøi a pøekladem do �idov-
ské nìmèiny (hebrejsky, aramejsky, nìmecky),
fragment nìmecky, �vabachem psané knihy, a
èesky ti�tìný po�tovní podací lístek z Hoøic
z roku 1866. Knihy byly pøedány k odbornému
oèi�tìní, uva�uje se o jejich  podrobném prùzku-
mu a restaurování. Patrnì se jedná o pouhý zlo-
mek pùvodnì ulo�ených knih, které byly v dobì
rekonstrukce v 50. letech vyhozeny.

�idé své knihy nevyhazují. Pova�ují je za po-
svátné, nebo� obsahují svaté Bo�í Jméno a pí�í o
Bohu. Proto knihy, které ji� nejsou ve stavu vhod-
ném pro pou�ívání, ukládají do úschovných pro-
stor v synagogách (tzv. geníza). Tam je zanechají
pøirozenému rozkladu, nebo je jednou za èas
v�echny vyndají a rituálnì pohøbí na �idovském
høbitovì. Postupnì byly v synagogách takto uklá-
dány nejen knihy, ale i listiny a dokumenty èi
pøedmìty nábo�enského i v�edního �ivota. Nále-
zy knih z èeských synagog (napø. Lu�e u Chrudi-
mi, Bøeznice, Jièín) jsou tak svìdkem násilného
ukonèení �ivotù èeských �idù a jejich nábo�en-
ských komunit v Èechách a na Moravì za 2.svìto-
vé války.                                               Terezie Dubinová

PS: Pøi dal�ím odklízení suti z pùdního prostoru
synagogy v následujícím týdnu byly nalezeny
fragmenty dal�ích hebrejských knih, zlomky
kachlù a pøedmìty z kù�e. V�e musí být teprve
oèi�tìno a prozkoumáno. Nalezené vìci, dìdictví
po hoøických �idech, budou v budoucnu pøedsta-
veny veøejnosti formou výstavy a nìkteré z nich
se stanou souèástí zamý�lené expozice vìnované
dìjinám �idovské komunity v budoucí zrekon-
struované synagoze.

V pondìlí dne 21. dubna 2008 se uskuteènil na
hoøickém gymnáziu a støední odborné �kole
v dobì pøijímacích zkou�ek projektový den. Koor-
dinátorkou celé akce byla Mgr. Klára Hladeèková,
uèitelka biologie a chemie na na�í �kole. Organi-
zátory jednotlivých projektù byli uèitelé rùzných
pøedmìtù na této �kole, hlavními realizátory celé
akce byli v�ak studenti, vìt�inou ze tøetích roèní-
kù gymnázia, vydatnì jim ale pomáhali i studenti
z dal�ích roèníkù.

Jednotlivé projekty byly urèeny pro v�echny
studenty gymnázia a SO� od primy a� po tøetí
roèník. Celkem se studenti zapojili do 11 projektù.
Øada témat byla zamìøena na ekologii (napø. na-
kládání s odpady, vyu�ívání a spotøeba vody), na
dovednosti rozdìlávání ohnì historickými zpùso-
by a výrobu pravìkých zbraní vèetnì støelby
z luku atd. V tìchto projektech si studenti v praxi
ovìøovali rùzné fyzikální a chemické pouèky, po-
èítali rychlost vystøeleného �ípu apod. Dal�í sku-
piny studentù se úèastnili projektù v Hoøicích,
Hradci Králové i v dal�ích místech. Patøila sem
napøíklad témata Chránìná území, Zdravá vý�i-
va, Ekologické bydlení, Ekologické zemìdìlství
atd.

My se v�ak zamìøme na jednu ze skupin, která
se vydala po stopách hoøického rodáka, profesora
matematiky na pra�ské univerzitì v první polovi-
nì 19. století a èlena premonstrátského øádu, Jo-
sefa Ladislava Jandery. Myslíme si toti�, �e profe-
sor Jandera byl jednou z nejvýznamnìj�ích osob-
ností Hoøic, pro své rodné mìsto hodnì udìlal, a
proto jsme chtìli, aby se s jeho dílem studenti
v praxi seznámili. Tøi �estièlenné skupiny studen-
tù se podle plánu Hoøic vydaly po Janderových
stopách a bìhem cesty plnily zadané úkoly. Mìly
najít a popsat  místo, kde stával Janderùv rodný
domek, projít Janderovou ulicí, na Gothardì zjis-
tit, co uèinil Jandera významného pro Hoøice
z hlediska ekologického, jaká významná mìøení
v roce 1818 právì zde  z jeho iniciativy byla prová-
dìna atd. Dle pøilo�ené mapy Hoøicka mìli stu-
denti za úkol zjistit, co udìlal pro ekonomické po-
vznesení Hoøic. Nad mìstem u Hlohové kaplièky
mìli studenti zjistit, kdy byla tato kaple postave-
na a jak souvisí s Janderou. Mìli také za úkol tuto
památku nakreslit.

Nejtì��í úkoly v�ak èekaly na studenty v mìst-
ském muzeu, kde mìli soutì�ící dle historického
�afránkova vyobrazení èásti Hoøic nakreslit Jan-
derùv rodný domek, zjistit øadu údajù o hoøické
kronice, kterou vlastnì Jandera  zalo�il, pøeèíst

Čtyři medaile pro
šachisty z Daliborky

O víkendu od 18. do 20. dubna 2008 probíhal
v Trutnovì Krajský pøebor mláde�e do 16 let
v �achu. Pìtièlenná výprava �achistù z Daliborky
vybojovala ètyøi medaile (ze sedmi mo�ných).
Celkovým vítìzem se stal Jakub �afaøík, druhé
místo v kategorii do 16 let obsadil Petr Tázlar.

V kategorii do 14 let byl Jaroslav Fla�ar druhý
a Luká� Písecký tøetí. Kamil �afaøík, poslední
z na�ich, obsadil pìkné páté místo. V�em gratulu-
jeme. Zejména Jakubu �afaøíkovi k titulu kraj-
ského pøeborníka.                                                        (JJ)

Po stopách Josefa Ladislava Jandery
aneb projektový den na Gymnáziu a SOŠ v Hořicích

úryvek z nejstar�í kroniky z roku 1856, zjistit
jméno prvního kronikáøe a také délku jeho kroni-
káøského pùsobení. Nejobtí�nej�ím úkolem bylo
pøeèíst pìt øádkù Janderových opisù historických
pramenù k dìjinám mìsta, proto�e byly psány
obtí�nì èitelným kurentem.

V závìru projektového dne organizaèní tým stu-
dentù ze 7. A (Kristýna Balejová, Eli�ka Strejcová,
Marek Krátký a Tomá� Sùva) výsledky soutì�e
vyhodnotil a zúèastnìným skupinám studentù
pøedal diplomy i sladkou odmìnu.

Na závìr nezbývá ne� konstatovat, �e se projek-
tový den i díky pìknému poèasí vydaøil a �e podì-
kování patøí nejen v�em zúèastnìným uèitelùm,
ale hlavnì studentùm, kteøí celou akci pomohli
zabezpeèit.                                       PhDr. Jan Tomíèek

Obě fotografie jsou z průzkumu Janderových
Anmerkungen a městských kronik v muzeu.

30. dubna odchází do zaslou�eného dùchodu
ná� pan øeditel Vladimír Sychra.

Nastoupil mezi nás v prosinci 1976 jako mistr
do dílen. V dílnách se zhotovovali napøíklad poèí-
tadla. V té dobì nebylo zvlá�tností vidìt pana
Sychru sedìt za pracovním stolem a pomáhat pl-
nit plán tomu, kdo nestíhal, nebo onemocnìl. Pro
mnoho obyvatel byl �Vláïa� kamarád, který do-
kázal poradit s osobními problémy i v ústavním
sou�ití. U� jako mistr hledìl na to, aby se nám
lépe daøilo.

Koncem roku 1990 jsme pana Sychru jedno-
hlasnì zvolili za øeditele a za pár mìsícù dostal
jmenovací dekret. Jeho nástupem se odstartovala
nejvìt�í promìna ústavu. Hoøiètí mohli pøi svých
procházkách na Gothard pozorovat zmìny, který-
mi se severní èást budovy postupnì promìòova-
la. Byly vybudovány dva velké výtahy, na ka�dém
patøe dvì koupelny, sociální zaøízení a spoleèen-
ské místnosti. Pøibyla nová budova rehabilitace a
pracovní terapie spojená s pùvodní invalidovnou
mostkem a vzdu�ným respiriem. V poslední fázi
úprav byla pøistavena nová tìlocvièna. Pøi v�ech
svých vedoucích povinnostech si pan øeditel v�dy
na�el pøíle�itost k popovídání s obyvateli, tøeba
pøi opékání na zahradì. Celý ústav mu le�el velmi
na srdci, tak�e kdykoli bylo nìco potøeba, kdy� se
nìco dìlo, v�dy tu byl, aby zaøídil, pomohl.

To, jak se ústav bìhem let promìnil, doká�eme
nejlépe potvrdit my pamìtníci a mù�eme jen lito-
vat, �e  nìkteøí, s nimi� o tom pan øeditel je�tì
jako mistr na dílnì povídal, se toho nedo�ili. Po-
dìkovat za obìtavou práci  mohou v�ak i ti,
kteøí pøi�li pozdìji, nebo i ti, kteøí zde teprve bu-
dou svùj domov hledat.

Dìkujeme tedy panu øediteli za vykonanou slu�-
bu pro nás v�echny a pøejeme mu do dal�ích let
mnoho zdraví, �tìstí a aby ho  �ivotní elán prová-
zel pøi v�em, co bude dìlat.

S vdìèností a láskou obyvatelé ústavu.

Vladimír Sychra odchází

Poděkování panu
řediteli

Ohlédnutí

Březen - měsíc internetu
V tomto roce se u� tradiènì tisíce knihoven

v Èeské republice pøipojilo ke kampani �Bøezen �
mìsíc internetu�. Motto leto�ního 11.roèníku znì-
lo: Internet � výhoda pro znevýhodnìné. Knihov-
ny hledaly cesty i k tìm, kteøí jsou nìjakým zpù-
sobem znevýhodnìni � to jsou pøedev�ím osoby
se zdravotním posti�ením, senioøi, matky na ma-
teøské dovolené, nezamìstnaní aj. Pracovníci
tìchto zaøízení nabízeli v tomto období v�em své
tradièní i elektronické slu�by .

 Zámìr projektu �Bøezen � mìsíc internetu� zù-
stal stejný : podpoøit rozvoj internetu v Èeské re-
publice.

 Také hoøická knihovna se úèastnila této celo-
státní akce a zamìøila se pøedev�ím na seniory.
V rámci toho byly právì pro tuto vìkovou skupi-
nu obèanù uspoøádány informativní lekce o inter-
netu.

V úterý 11.bøezna ji� s nedoèkavostí èekali za-
mìstnanci na�í knihovny na 9 hodinu ranní, kdy
mìla zaèít první lekce. V�ichni jsme byli zvìdaví,
kdo pøijde a jakého vìku bude. Typovali jsme, ko-
lik bude asi  zájemcù, a moc jsem se v na�ich úva-
hách nezmýlili. Pøi�lo celkem deset zájemcù (4
�eny a 6 mu�ù). V�ichni pak byli rozdìleni do
dvou skupin. Jedna skupina pracovala na poèíta-
èích v pùjèovnì pro dospìlé - tìmto zájemcùm se
vìnovala pracovnice Hana �kvrnová. Druhou
skupinu seniorù mìla pod svou patronací knihov-
nice Stanislava Najmanová. Tyto osoby se �kolily
v dìtském oddìlení, aby se navzájem v�ichni ne-
ru�ili. Nejstar�í úèastnici této akce bylo 75 let.
Pøekvapil nás pøedev�ím zájem a elán tìchto lidí
nauèit se i pøes jejich pokroèilý vìk nìco nového.
Nìkteøí z nich pøi�li zprvu s rozpaky a hlavnì ze
zvìdavosti. Chtìli se dozvìdìt nìco pøedev�ím o
významu a fungování internetu. Postupnì se oba-
vy, �e nebudou staèit ostatním, pøekonávaly , a
nakonec tito zájemci se zájmem absolvovali
v�echny lekce. Dokonce se sami nauèili vyhledá-
vat si potøebné informace (tj. �surfovat po inter-
netu�). Bìhem tìchto setkání tak senioøi získali
informace napø. o tom, co vlastnì internet je, kdy
a proè vznikl, jak se pou�ívá e-mailová po�ta atd.
Kdo mìl zájem, mohl si zalo�it i svou vlastní in-
ternetovou schránku.

 Do konce bøezna mìli v�ichni úèastníci této
akce pøipojení na internet zdarma. Nìkteøí toho
vyu�ili a pøi�li si následnì vyzkou�et to, co se na-
uèili: napø. poslat e-mail. Kdy� si pøi tom nevìdìli
rady, pracovnice knihovny jim byly k dispozici
s odbornou radou.

V�ichni jsme z tìchto setkání mìli dobrý pocit !
Mù�eme konstatovat, �e senioøi získali díky to-
muto rychlokurzu spoustu zajímavých a úèelných
informací.

Na�ím cílem bylo, aby slovo internet ji� nebylo
nadále pro osoby nejstar�í vìkové kategorie ne-
známým pojmem, aby si i tito lidé umìli sami vy-
hledat potøebné  informace, pøijmout a odeslat e-
mail atd. Zkrátka, aby se internet stal jejich spo-
leèníkem a obohatil jim tak �ivot.

Na závìr bych chtìla touto cestou podìkovat
pøedev�ím pracovnicím Hanì �kvrnové a Stani-
slavì Najmanové za jejich snahu a obìtavost pøi
pøedávání vìdomostí o internetu v rámci této ce-
lostátní akce.

Ji� nyní se tì�íme na bøezen 2009, kdy se opìt
rádi pøivítáme s novými zájemci o internet z øad
seniorù!               Za Mìstskou knihovnu v Hoøicích

Ilona Hynková
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Výstavy

Dagmar �tìpánková-Èerná
Sochy a jiné objekty

�torchova síò muzea od 25. dubna
do 25. kvìtna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

 Jaroslava Pe�icová
Franti�ek �torek

Galerie plastik do 29. èervna 2008
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vernisá� 3. kvìtna od 15 hodin.

Vlastislav Dole�al, obrazy
�torchova síò muzea

od 29. kvìtna do 29. èervna 2008.
Vernisá� 29. kvìtna od 17 hodin.

Vìra Janou�ková
Rozmanitá zastavení

Galerie jièínského zámku
od 6. kvìtna do 15. èervna 2008

dennì mimo pondìlí od 9 do 17 hodin.
Vernisá� 5. kvìtna od 17 hodin.

Andy Reiben
Mùj boj 07

Malá síò muzea dennì mimo pondìlí,
9-12/13-16.

Jazz

Duo Christie & Zdenek
Kanskych
v Galerii Jièín

1. kvìtna 2008 od 15 hodin

Christie & Zdenek Kansky
with Blues Brothers

Sahara Cafe Praha
17. kvìtna 2008 od 21 hodin

(www.saharacafe.cz)

Christie & Aldis Big Band
Kongresové centrum Aldis

Hradec Králové
19. kvìtna 2008 od 19,30

Dům kultury koruna v květnu

Úterý 13. května 2008 v 8.15 a 10.15 hod.
PAVEL NOVÁK SE SKUPINOU FAMILY

Koncert pro �koly

Pátek 16. května 2008 v 19.30 hodin
(sál radnice)

ROZMARNÉ LÉTO
Divadelní soubor Jirásek z Nového Byd�ova,

vstupné 60,- Kè

Pátek 23. května 2008 v 19.30 hodin
(kostel)

STABAT MATER
Hoøický komorní orchestr, Cantus Feminae,

sólisté, dobrovolné vstupné

Středa 28. května 2008 v 19.30 hodin
(židovská synagoga)

TWO VOICES
Edita Adlerová, Jana Rychterová

dobrovolné vstupné

Čtvrtek 29. května 2008 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY

vstupné 50,- Kè

sobota 31. května 2008 ve 20.00 hodin
OLDIES ROCK PÁRTY

Crazy Dreams, Xantipa, vstupné 80,- Kè

JITKA VLKOVÁ (PSÁNO PRO �TÝDEN�)

Kapesník s rodokmenem Rožmberků z Milety od
české návrhářky Jitky Škopkové získal před dvě-
ma lety ocenění za design. Využíváte i nadále slu-
žeb českých designérů?

Dezény kapesníkù dìlají tøi Èe�i. Nabídka
v designu ko�ilovin v Èesku chybí, tak�e se stejnì
jako vìt�ina evropských konkurentù obracíme na
nezávislá designérská studia v Itálii.
Jak jsou na tom Češi s používáním látkových ka-
pesníků? Snažíte se je nějak marketingově podpo-
řit?

Jsou na tom stejnì jako vìt�ina Evropy a svìta �
na zaèátku devadesátých let od nich ode�li. Výjim-
kou je Japonsko � tam jsou látkové kapesníky
ohromnou ikonou, jejich pou�ívání pøedstavuje sko-
ro obøadní zále�itost. V restauraci si je bìhem obìda
dávají na klín místo ubrousku a bedlivì sledují, kdo
má jaký kapesník. Do zmínìných zemí dodáváme
zhruba deset procent na�ich kapesníkù. V Evropì
jde spí� o èistì pánský doplnìk vy��í módy, podobnì
jako hodinky a �perky. Kapesníky pro ka�dodenní
pou�ívání se prodávají v obchodech obvykle
s pøívlastkem pracovní.
Nepozorujete v západní Evropě trend návratu
k látkovým kapesníkům?

V západní Evropì se to zaèíná objevovat. Je to vìc
osobní prezentace. Pro mì je to novum, zatím zùstá-
vám u papírových.
Vyrábíte žakárové kapesníky, podle informací
z vašeho webu oblíbené zejména v Japonsku. Co
to je za výrobek?

Na obyèejném kapesníku mohou být vytkané jed-
noduché geometrické vzory � prou�ky, kára. Na
�akárových stavech se dá vytkat jakýkoli ornamen-
tální motiv, tøeba florální dezény. Jde o nejdra��í
kapesníky.
Dodáváte na africké a arabské trhy. O jaký druh
látky je zájem?

Dodáváme pùl milionu metrù roènì zejména pro
západní Afriku. Jsou to dva produkty � batisty se sa-
ténovými pruhy a káry a dama�ek neboli brokát.
Dodáváme je v bílém provedení, tamní odbìratelé je
sami dobarvují v manufakturách podle lokálních
zvykù. Vyrábí se z nich hlavnì dámské obleèení.
Jak vypadají vstupní suroviny pro tkaní?

Nemáme vlastní pøádelnu, tak�e nenakupujeme
bavlnu, ale hotové pøíze z Evropy i Asie. Pou�íváme
pøedev�ím takzvané dvojmo skané pøíze � je to vlák-
no stoèené ze dvou � pevnìj�í, s vy��ím leskem.
Vzniká z nich jemnìj�í a kvalitnìj�í tkanina.
Z českých textilek mnoho nezbylo, vy se v tomto
průmyslu pohybujete od začátku devadesátých
let. Pracoval jste naposledy ve Velvetě, která se
dnes potýká se ztrátami. Jaký je podle vás recept
na přežití české textilní továrny?

Mileta jde cestou specializace, v takzvaných dvoj-
mo skaných tkaninách si konkurujeme jen
s nejlep�ími svìtovými firmami. Nìkteré èeské tex-
tilky se potýkají nebo potýkaly s pøedimenzovanou
kapacitou z minulosti, která le�í dnes zèásti ladem
a zatì�uje hospodaøení firmy. Mileta je støední,
kompaktnì postavený závod, který nemá pøíli� velké
re�ijní náklady. Doká�e prodat víc, ne� je schopna
ve vlastních prostorách vyrobit. V Èesku zbylo nìko-
lik málo textilních firem, které by spolu mìly spí�e
spolupracovat � navzájem si nabídnout vyu�ití vý-
robních stupòù, které tomu druhému chybìjí. My to
tak dìláme.
Indický Alok Industries do Milety vstoupil loni,
koupil šedesát procent. Letos přikoupil dalších
dvacet procent. Kdo a za kolik mu podíly prodal?

Prodávajícím byla skupina firem, která ovládala
Miletu v pøedcházejícím období (jejich spoleèným
jmenovatelem je podle výroèních zpráv �výcar Elard
Marwin Maron, pozn. red.). Èíslo neznám.
Kolik nabídne Alok drobným akcionářům za akcii
při povinném výkupu, který vás čeká?

Znalecký odhad se teprve zaèal zpracovávat, bude-
me ho znát zhruba v polovinì kvìtna.
Vy jste do Milety přišel před dvěma měsíci. Proč
došlo k ředitelské výměně?

Mùj pøedchùdce Dalibor Hudák se pøesunul na ji-
nou pozici v rámci Alok Industries, hlavního akcio-
náøe Milety. �éfuje sesterské ALOK European Re-
tail. Ta roz�iøuje do støední Evropy britskou sí� ob-
chodù Store 21, kterou mateøská spoleènost Alok
koupila. Pùjde o textilní diskont, s výrobky Milety to
nemá nic spoleèného, mìlo by zde být 30 a� 35 ob-
chodù. Èást zbo�í bude pocházet z Indie, èást
z ostatních asijských zemí.
Loni jste oznámili, že Mileta končí s ucelenou vý-
robou kapesníků. Co to přesně znamená? Vždyť
kapesníky hořickou Miletu proslavily.

Kapesníkù chceme prodávat víc ne� dosud, dnes
tvoøí asi 20 a� 25 procent obratu. Je ale tøeba odli�it
výrobu a prodej. Kapesník je velmi nároèný na lid-
skou práci a Mileta v tomto pøestala být konkuren-
ceschopná. Do mateøské firmy v Indii jsme proto
pod na�ím dozorem pøesunuli tkaní a pøípravu ko-
lekcí kapesníkù. Konfekce, tedy jejich obroubení

a vy�ehlení, probíhá z vìt�í èásti v Indii, z men�í
èásti v Èesku. Tady se kapesníky pøedev�ím balí do
spotøebitelských krabièek a expedují. Podobnì kvùli
udr�ení konkurenceschopnosti pøestala Mileta vyrá-
bìt úplnì ubrusy a lo�ní prádlo, nakupujeme je
z Indie u� hotové.
Jaké byly loňské hospodářské výsledky? Alok sli-
boval, že Miletu po dvou předchozích letech ztrát
přivede do zisku.

Pøecházíme na anglosaský zpùsob úèetnictví, tak�e
pøesná èísla zatím neznám. Obrat je stabilnì pøes
pùl miliardy korun. V závislosti na výroku auditora
skonèíme v èervené nule, nìkde kolem dvaceti mili-
onù.
Kdy byste se měli dostat do černých čísel?

Podle plánu v následujícím finanèním roce. Hlav-
nì ale v polovinì roku pøipravujeme 125milionovou
investici. Budeme obmìòovat asi padesát strojù
v tkalcovnì ko�ilovin. Mìlo by nám to sní�it náklady
a zvý�it kvalitu, stroje budou univerzálnìj�í. Staré
stroje prodáme, u� jsme zaznamenali poptávku
z asijských zemí.
Modernizace stavů bude zřejmě znamenat větší
objem výroby a menší počet zaměstnanců...

Objem se nezmìní, strojù bude ménì, zato dvakrát
rychlej�í, co� nám zvedne rychlost dodávky pro zá-
kazníka. Mìli bychom propustit kolem ètyøiceti lidí.
S indickými akvizicemi v Evropě se roztrhl pytel,
naposledy společnost Tata Motors koupila Jaguar
a Land Rover. V Česku Indové ovládají Mittal Ste-
el Ostrava, vlastní Jemču, letňanskou Avii. Proč
ten velký zájem?

V Indii je teï móda: kdo je na burze, musí mít ev-
ropskou firmu. Vìt�ina indických firem se sna�í na-
jít lokálního partnera a vstoupit do jeho distribuce,
vyvíjet nové produkty. Mileta zøejmì nebude po-
slední akvizicí Aloku v Evropì. Vedle ko�ilovin
a kapesníkù dìlají napøíklad lo�ní prádlo nebo bavl-
nìné pøíze pro technické textilie. V okolí Bombaje
má Alok dva výrobní komplexy, v nich� zamìstnává
asi patnáct tisíc lidí.
Proč byla Mileta, ztrátový podnik kdesi ve střední
Evropě, pro Alok zajímavá?

Alok mìl nìkolik mo�ností akvizic, mezi nimi
i italskou firmu. Zvolil Miletu, proto�e má zajímavé
know-how. Kolekce pro nás vytváøejí pøední italská
designérská studia, a Alok tak mù�e doma uvést ak-
tuální módní trendy. Otevøely se mu dveøe na evrop-
ský trh, do svìta jiných obchodních modelù, které
pøijdou za deset dvacet let do Indie a je� si tady mo-
hou odzkou�et. Navíc vzniká synergie � Mileta, kte-
rá se pohybuje ve vy��ích cenových patrech, teï do-
plòkovì k vlastním kolekcím nabízí i produkty ma-
teøské firmy ze støedního segmentu.
Nechystá se Alok koupit některou další textilku
v Česku? Třeba orlickoústeckou Perlu, která je va-
ším hlavním konkurentem v košilovinách?

Alok nekupoval primárnì výrobní kapacitu, mìl
zájem spí�e o transfer informací, vstup do distribu-
ce a tak dále. Na to víc firem nepotøebuje.
Je komunikace s Indy, vašimi šéfy, něčím speci-
fická? Jak ji zvládáte?

Na asijských trzích se pohybuji u� deset let vèetnì
Indie. Dùle�ité je umìt pøenést informace o na�em
obchodním modelu do jejich prostøedí. Pohybují se
ve svìtì velkých zakázek, velkých objemù výroby
a støední a ni��í kvality. My jsme ve svìtì rychlých
dodávek, �pièkové kvality a men�ích objemù. Výro-
ba Aloku je dvacetkrát vìt�í ne� v Miletì. My se více
specializujeme.

Indická textilní laboratoř

Co se děje v Miletě

HANDI(C)KAPSA  2008
aneb Jaroslav Svěcený
hraje pro Klokánek

Ve ètvrtek 10. dubna se v sále hoøické radnice ko-
nal 2. benefièní koncert  Klubu Klokánek. Aè jsem
si byla vìdoma zodpovìdnosti, kterou s sebou tako-
vá akce nese, pøi�la nabídka, která se neodmítá.
Firma VK-SPED Jièín nabídla finanèní zabezpeèe-
ní, a tak jsem mohla rozbìhnout kolotoè smluv a
podmínek a milovníci vá�né hudby se mohli zaèít
tì�it na nev�ední zá�itek. Zaujal mì projekt CO-
LOURS pánù Richarda Pachmana, autora skladeb,
Jaroslava Svìceného, houslového virtuosa a zpì-
vaèky Dity Hoøínkové. Lákalo mì, stejnì jako je,
pojmout vá�nou muziku zcela nev�ednì,
s energetickým drivem, ale zároveò s bezelstnou
èistotou  a laskavostí profesionálního projevu.
V projektu zaznìly skladby nejen z pera Richarda
Pachmana, ale i díla klasikù, Bohuslava Martinù,
W. A. Mozarta èi J. S. Bacha. Interpretovaná dílka
v�ak byla natolik krátká, èi natolik zajímavì prove-
dená, �e neunavila ani diváka, který vá�né muzice
neholduje. Celý program si pánové vtipnì slovem
provázeli sami, tak�e na mnì bylo, jako v�dy, podì-
kovat v�em, kteøí se na této zdaøilé akci podíleli. A
to mi dovolte i nyní. Finanènì vystoupení umìlcù
zabezpeèila firma VK-SPED, s r. o. Jièín, do spoleè-
ného výtì�ku ze vstupného, který èinil 8 860 Kè
svými dary pøispìli Mìsto Hoøice 8 000 Kè, za-
mìstnanci firmy Continental Jièín 10 000 Kè, fa
Carbox  Hoøice 1 500 Kè a Svaz posti�ených civili-
zaèními chorobami èástkou 500 Kè. Celkový výtì-
�ek koncertu nám opìt zdvojnásobí Nadace Divoké
husy. V�em, kteøí jste na koncert pøi�li, v�em, kteøí
jste na mou prosbu o finanèní pøíspìvek reflekto-
vali, v�em, kterým není �ivot ZTP spoluobèanù cizí,
ze srdce dìkuji. Pomohli jste témìø padesáti dìtem
a jejich rodièùm z Hoøic a blízkého okolí zabezpeèit
ètyødenní psychorehabilitaèní pobyt v penzionu Ci-
khaj na Vysoèinì, spojený nejen s tradièními tvùr-
èími dílnami, sportovním zápolením a výlety do
okolí, ale i s náv�tìvou, semináøem a praktickou
ukázkou terapie paní Jarmily Èápové, dlouhodobé
spolupracovnice prof. Vojty. Ka�dý takový výlet
s sebou pøiná�í samozøejmì riziko hor�í adaptace
na�ich klientù na cizí prostøedí, ale to je mnohoná-
sobnì vyvá�eno mo�ností konfrontace s ostatními
rodinami, které spojuje stejný problém, mo�ností
osvobození se od problematiky, která je v domácím
prostøedí mnohem hmatatelnìj�í.

Dìkuji samozøejmì i týmu spolupracovnic, výbo-
ru Klubu Klokánek, panu Sezimovi, paní Fialové,
paní Dundové za výzdobu, Kvìtináøství Fantazie za
reprezentativní vazbu kvìtin pro hosty, firmì Strix
za trubièky a v�em Vám, kteøí mi pøi podobných
akcích nezi�tnì nabízíte svou pomoc. Nadace Divo-
ké husy dokonce ocenila ná� kulturní poèin vyhlá-
�ením veøejné sbírky ve prospìch Klubu Klokánek.
A� do 4. kvìtna mù�ete zaslat dárcovskou
SMS ve tvaru DMS HUSY na èíslo 87777, èi
poslat finanèní èástku na úèet èíslo
27000000/2700, variabilní symbol 262. I
tyto finanèní prostøedky Nadace DH zaøadí do
celkového výtì�ku z koncertu. Mým milým hos-
tùm se v Hoøicích líbilo, dìkuji za milou atmosfé-
ru, kterou jste vytvoøili, za upøímná slova díkù,
kterými jste pøi odchodu ze sálu ne�etøili. Pøála
bych ka�dému, v jakékoli profesi, za�ít takový
hmatatelný pocit jistoty, �e práce, kterou
s nejlep�ím svìdomím dìláte, má smysl. Díky .

Jana Bouzková, Klub Klokánek

Výrobce ko�ilovin a dodavatel kapesníkù Mileta by se letos pod indickým vlastníkem Alok Indu-
stries mìl stát opìt ziskovým. �Malé zakázky jsou nìco, co Indové obtí�nì chápou,� øíká øeditel firmy
Otakar Petráèek.

Bohoslužby CČSH v květnu:
Bohoslu�by se konají pravidelnì ka�dou 1. a 3.

nedìli v mìsíci v bývalé synagoze v Tovární uliè-
ce, v�dy od 14 hodin. Tento mìsíc dojde
v dùsledku motocyklových závodù ke zmìnì, tak-
�e bohoslu�by budou v nedìli 4. kvìtna od 14 ho-
din a ve ètvrtek 15. kvìtna od 17 hodin. Srdeènì
zveme také na koncert �idovských písní v podání
Edity Adlerové a Jany Rychterové � TWO
VOICES, který se uskuteèní v historické synagoze
ve støedu 28. kvìtna 2008 od 19,30 hodin v rámci
festivalu Hoøické hudební slavnosti. Výtì�ek
z dobrovolného vstupného bude vìnován na re-
konstrukci této vzácné památky, která by mìla
opìt získat svou pùvodní podobu.                     (tom)

Edita Adlerová a Jana Rychterová
vystoupí 28. května v synagoze.

 Kdo je kdo
Otakar Petráèek (40). Pochází z Prahy. Vystudo-

val zahranièní obchod na Vysoké �kole ekonomické.
Poté nastoupil do výrobce ko�il Joka Klatovy, kde
øídil prodej a byl jednatelem. Krátce pùsobil
v Perle, poté v nejvìt�í evropské továrnì na man-
�estry, ve varnsdorfské Velvetì. Do Milety, nejvìt�í-
ho výrobce ko�ilovin a dodavatele kapesníkù ve
støední Evropì, nastoupil na místo výkonného øedi-
tele letos v únoru. Mileta vìt�inu kolekce prodává
pod znaèkou Erba, kterou odkoupila od zaniklé nì-
mecké textilky. Na export jde pøes 80 procent vý-
robkù. Vedle tkalcovny v Hoøicích vlastní také
úpravnu tkanin v Èerném Dole v Krkono�ích, kde
se látky chemicky a mechanicky zmìkèují a bìlí. In-
dický Alok Industries vlastní 80 procent akcií Mile-
ty. V Aloku dr�í kontrolní podíl rodina Jiwrajkova,
kterou øídí tøi bratøi. Nejvýznamnìj�ími odbìrateli
hoøických ko�ilovin jsou americký výrobce ko�il Ike
Behar a skandinávská módní firma Stenströms.
Petráèek je �enatý, má roèní dceru. Ly�uje, obèas
hraje golf, zahradnièí. Øídí Mercedes tøídy R.

Autorka èlánku Jitka Vlková vystudovala obor
mezinárodní obchod na V�E, nìkolik let pùsobila v
Hospodáøských novinách, nyní rediguje ekonomic-
kou rubriku v èasopise Týden. Souèasnou situací
v Miletì se zabývala u� nìkolikrát.

Èlánek otiskujeme s jejím laskavým svolením.

Víte jak se řekne
litevsky Lovci mamutů?

Štorchův nejslavnější příběh. Českých vydání
je už hodně přes dvacet, připočteme-li překlady
do jiných jazyků, jsme někde kolem čtyřicítky.
Poslední vydání je v nakladatelství Alma Litera

ve Vilniusu a má  náklad 2 500 výtisků.
Vyšlo loni, do Hořic se dostalo v dubnu. Právě
ve dnech, kdy uplynulo 130 let od Štorchova
narození (10. 4. 1878 Ostroměř- 1956 Praha).
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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)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Auto�kola Josefa Lejska

Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670
vám nabízí provádìní výcviku
v øízení 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“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.

�kolení øidièù.
Výcvik provádíme na nových

vozidlech zn. Ford Fiesta, �koda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

Pneuservis
� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních a dodávkových vozidel,
vè. AVIE a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na v�echna motorová vozidla.

Montá� pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!
� Zaji��ujeme protektorování pneumatik

� Opravy vzdu�nic a pneumatik na
osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

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

KOVOŠROT DĚČÍN a.s.
PROVOZ HOŘICE - LIBONICE 94

TELEFON 493 622 241

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU,
BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

PROVOZNÍ DOBA:
Po, Út, St, Pá 7:00-15:30, Čt 7:00-16:30

OD 19. DUBNA 2008
NOVĚ OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU!

8:00-11:30

ZDENĚK JÍLEK
Tøebovìtice 96

Telefon: 605 566 488
493 696 217

NATĚRAČ
MALÍŘ

LAKÝRNÍK

Zahradnictví
Ondráček

Březovice
Nabízí:

Prodej mace�ek, karafiátù,
sadby salátu, kedlubnù

a kvìtáku k rychlení.
Dále prodej sadby zeleniny na ven

 a velký výbìr sazenic kvìtin
doplnìný prodejem trvalek.

Telefon: 493 621 930
Mobil: 732 584 521

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

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.
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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

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
Doprava a konzultace zdarma

Vyhlášení ankety
„Sportovci města Hořice
roku 2007“

Po doporuèení sportovní komise vyhlásila Rada
mìsta Hoøice dne 21.4.2008 anketu �Sportovci
mìsta Hoøice roku 2007�. Smyslem ankety je
ocenìní nejlep�ích sportovcù, èi osobností za
uplynulý kalendáøní rok nebo za dlouhodobé vy-
nikající výsledky ve sportu. Rada mìsta Hoøice
tímto �ádá v�echny sportu naklonìné spoluobèa-
ny, pøedsedy oddílù, klubù, sportovních organi-
zací, trenéry atd. o nominaci sportovce roku. Vy-
hlá�eny byly tyto kategorie: Jednotlivci-�actvo,
Jednotlivci-dorost, Jednotlivci-dospìlí, Kolektiv,
Trenér, Osobnost, Medaile za zásluhy o rozvoj
hoøického sportu a Síò sportovní slávy. Nominaè-
ní formuláøe spolu s pokyny a vysvìtlením jsou
k dispozici na odboru �kolství a kultury MìÚ Ho-
øice, nebo pod odkazem http://www.horice.org/
cz/clanky/sportovci-roku-2007-anketa-vyhlase-
na/.

Koneèným termínem k pøedání nominací je
16. kvìten 2008. V�em pøedkladatelùm za poda-
né nominace pøedem velmi dìkujeme!             MìÚ

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Grizzlies
na mistrovství
v Nymburce

V prùbìhu mìsíce února jsme dostali pozvánku
na turnaj hokejových amatérù na  mistrovství ÈR
v Nymburce ve dnech 18. 4. a� 20. 4. 2008.

Do Nymburka jsme jeli a� v sobotu,  na kterou
jsme byli nalosováni do B tabulky spoleènì s Ma-
xireal Lysá nad Labem, Card centrum Praha a
Rangers �evìtín. První den nám vy�el celkem na
100%, postupnì jsme porazili vý�e jmenované
týmy  2:0, 5:0 a s Rangers jsme remizovali 1:1.
Právì tento poslední sobotní zápas samotní poøa-
datelé pasovali na pøedèasné finále. Oba týmy
byly po pøedchozích zápasech ji� sehrané, proto
se hrálo nahoru a dolù, neustále se nìco dìlo pøed
obìma gólmany, kteøí byli nejsilnìj�í devizou
obou týmù.

Grey Grizzlies Hoøice postoupili do semifinále a
poprvé zaèali litovat, �e v základní skupinì ne-
skonèili na prvním místì.

Ve vyøazovacím zápase o postup do finále jsme
narazili na zdatného soupeøe HC SPEI Praha,
který je�tì v turnaji neprohrál. Tøi ètvrtiny utkání
jsme s favoritem dr�eli krok a hráli 1:1. Asi 15 mi-
nut pøed koncem vytì�il soupeø gól po na�í fatální
chybì a to nám podrazilo kolena. Hru jsme muse-
li otevøít, ale gól jsme ji� nedali, zato soupeø je�tì
tøi.

Hned po tomto zápase jsme ani neodcházeli do
�aten a museli jsme odehrát zápas o tøetí místo
opìt s Rangers �evìtín. Únavou zdecimovaný
tým neodolal odpoèatìj�ímu soupeøi a prohráli
jsme 0:2.

Celý turnaj vyhrál HC SPEI Praha, který porazil
Holoubky K.Vary jasnì 5:0.

Za výkon v turnaji musím pochválit  celý tým,
který pøedvádìl krásný agresivní hokej. Nemá
cenu uvádìt autory vstøelených gólù, proto�e za
ka�dý jsme byli rádi a v�echny byly týmovou zále-
�itostí. I díky skvìlému výkonu gólmana Kuby
Dreslera z N.Paky jsme nakonec dosáhli na bram-
borové medaile. I kdy� na�e úèast v leto�ním tur-
naji se zdá jako ústup ze slávy (v 1.roèníku první,
ve 2. tøetí), ale je to zavádìjící. Úroveò tìchto klá-
ní se rok od roku zvy�uje, loni to bylo na krajské
úrovni a letos se v kuloárech turnaje hovoøilo
o úèasti nìkolika bývalých hráèù 1. ligy. Proto po-
va�ujeme 4. místo za velký úspìch.

G.G.Hoøice se je�tì zaslou�ili, kromì neoddis-
kutovatelného sportovního úspìchu i o spoleèen-
ský, a to propagací mìsta Hoøice v Nymburce.
Pøedali jsme soupeøùm balíèek hoøických trubi-
èek s informativním letákem dodaným z Hoøické-
ho informaèního støediska. V�ichni byli potì�eni
a pøekvapeni, do Hoøic se pøijedou podívat, boty
budou mít s hladkou podrá�kou. A v�ichni byli
pøekvapeni absencí ZS ve mìstì.

Více o tomto turnaji se dozvíte na stránkách
Rangers �evìtín.                                                          Cuk.

Hledáme pracovníky
v�ech stavebních

profesí pro renovaci
bytù v Amsterdamu
a okolí. Velmi dobré
platové podmínky za

kvalitní práci.
Ubytování zdarma

zaji�tìno.
Bli��í informace

v sídle firmy SPRING
s.r.o. Hoøice,

telefon 493 623 452.

Pronajmu byt 2+1
Nabízím pronájem pro 1 - 2 osoby. Byt 2+1,

koupelna, automatická praèka, pøímotopy, ku-
chynì, vymalováno.

Máte-li zájem, ozvìte se: 608135519.

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá, hledá pøítele do 65
let. Mobil 608 135 519.
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Biograf Na Špici v květnu 2008

Pátek 2. 5. v 17:30 a ve 20:00

Zlatý kompas
Ná� svìt je jenom jedním z mnoha. Kromì nìj
existuje nesèetnì dal�ích svìtù, které se tomu
na�emu mnohdy podobají. Nìkteré odli�nosti

jsou ov�em nadmíru pozoruhodné.

Sobota 3. 5. ve 20:00

Hodiny
Vynikající film, v nìm� si v�echny tøi hlavní

herecké pøedstavitelky zaslou�ily Oscara. Film
je velmi vìrnou adaptací knihy Michaela

Cunninghama. Hudba: Philip Glass. Hrají:
Nicole Kidman, Meryl Streep,  a dal�í�

Úterý 6. 5. ve 20:00

Tahle země
není pro starý

Dva parádní drsòáci si hrají na slepou bábu a
v neodolatelnì stylových sekvencích okolo

sebe rozstøelují auta. Co je to? Terminátor 4?
Ne! Prý nejlep�í film roku...

Středa 7. 5. v 17:30

Karcoolka
Co mìla Karcoolka ve svém ko�íèku? Proè se
vlk vloupal do babièèina domku? Proè se tam

objevil jódlující døevorubec? Je sarkastický vlk
opravdu ten zloduch? Kdo má zálusk na

výborné babièèiny koláèky a proè? Èemu se
vìnuje akèní babièka ve svém volném èase?

Pátek 9. 5. a sobota 10. 5. ve 20:00

10 000 BC
Èlen horského kmene, mladý lovec D�Leh
objevil tu nejsilnìj�í vá�eò svého srdce �

krásnou dívku Evolet. Do vesnice jednoho dne
vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou.

D�Leh se spoleènì s tlupou nejodvá�nìj�ích
lovcù vydává po jejich stopách�

Úterý 13. 5. v 19:30

Dělníkova smrt
�est kapitol a �est podob dìlnické práce na

pøelomu tisíciletí. Vizuálnì pùsobivá svìdectví
o tak trochu netradièních povoláních.

Středa 14. 5. a čtvrtek 15. 5. v 17:30

Nejkrásnější hádanka
Matìj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru
Majdalenku. Lakomý boháè v�ak jejich lásce

nepøeje, pøedstavuje si bohat�ího �enicha.

Sobota 17. 5. ve 20:00

Sněhový dort
Snowcake je pøíbìh o lásce, pøátelství a

neortodoxním vztahu mu�e unikajícím své
minulosti, autistické matky, která se musí

vyrovnat se ztrátou své dcery, a vá�nivé �eny
dr�ící si lásku dostateènì od tìla.

Úterý 20. 5. ve 20:00

Václav
Václav je vesnický outsider, který ve svých 40
letech �ije s maminkou pod jednou støechou.
Pøesto�e je Václav vnímán jako místní �a�ek,
hlupák a problematický nezvladatelný kluk,

my v nìm uvidíme citlivého, vnímavého
dobráka s klukovskou du�í�

Středa 21. 5. ve 20:00

Hranice smrti
Zapomeòte na Saw a Hostel. Pøichází Hranice
smrti. Dal�í filmový masakr, krutá podívaná

jen pro silné �aludky, témìø dvì hodiny napìtí
a strachu. Parta zlodìjù prchá s ukradenými

penìzi pøes hranice. Na chvíli zakotví ve
starém hostinci, kde narazí na podivínského
chlapíka a jeho rodinu, která se zde skrývá.

Pátek 23. 5. a Sobota 24. 5. ve 20:00

Venkovský učitel
Re�isér Bohdan Sláma zachycuje ve svém
novém filmu osudy tøí hlavních hrdinù �

Uèitele, Marie a Chlapce - jejich� náhodné
setkání rozpoutá velký pøíbìh lásky,

pøátelství a odpu�tìní.

Úterý 27. 5. a středa 28. 5. v 17:30

Asterix a Olympijské hry
Asterix a Obelix jsou zpìt! A tentokrát vás èeká
pøíbìh plný sportovního zápolení mezi Galy a

jejich soupeøi z celého svìta.

Pátek 30.5. a Sobota 31. 5. ve 20:00

O rodičích a dětech
Komedie O rodièích a dìtech chce navázat na
nejlep�í tradice èeské filmové komedie. Vtipné
dialogy, výjimeèné herecké výkony a humor

spojující diváky napøíè generacemi.

Poslední vtip
Star�í dáma se rozhodla pøipravit poslední vùli

a sdìluje notáøi svá dvì poslední pøání:
�Za prvé si pøeji být zpopelnìna a za druhé si

pøeji být rozptýlena v obchodním domì Tesco�.
�V Tescu, proè právì v Tescu?� �asne právník.
�Budu tak mít jistotu, �e se za mnou dìti pøi-

jdou podívat aspoò jednou za týden.�

Zahájení kroketové sezóny

Kroketovou sezónu zahájil Czech Country
Croquet Club v sobotu 12. dubna ve sportovním
areálu v Bøí��anech klubovým turnajem o pohár
pøedstavené klubu. Vstoupil tak do sezony, která
je rámována 99. výroèím kroketu na Hoøicku a ve
které bude klub poøadatelem Mistrovství Èeské
republiky ve dnech 4.- 6. èervence.

V rámci pøíprav na tuto vrcholnou událost
uspoøádá klub je�tì dal�í dva turnaje. Ji� za dva
týdny to bude 1. kvìtna opìt klubový turnaj a 17.
kvìtna se potom uskuteèní kvalifikaèní turnaj,
ve kterém se bude bojovat o poslední ètyøi volná
místa ve vlastním Mistrovství Èeské republiky.

Tuto sobotu provìøilo pøipravenost èlenù klubu
hned ráno poèasí. Vítr, dé�� a teplota blízko nuly
nebyly pro kroket nijak pøíjemné, ale tøináct hrá-

èek a hráèù klubu rozdìlených do tøí skupin
to neodradilo. Jistì i proto, �e zázemí sportovní-
ho areálu poskytovalo mo�nost doplòování kalo-
rií a zahøátí zmrzlých prstù.

Utkání ve skupinách hraná na 55 minut plus je-
den tah probíhala na v�ech ètyøech pøipravených
kurtech na vcelku dobøe upraveném povrchu.

Ètvrtfinálová utkání v èasném odpoledni ji�
probíhala za pøíjemného poèasí a sluníèka.

Po zajímavých soubojích postoupili do semifi-
nále Bárta sen., Vorel, �tìpánková a Kozel. Ve fi-
nále porazil Kozel Bártu a stal se dr�itelem pohá-
ru pøedstavené klubu.

Viz té�:
webové stránky Czech Country Croquet Clubu,

který poøádá Mistrovství ÈR 2008 v kroketu

Kroket v Bříšťanech:
Starobylou tradici hořického kroketu statečně obnovuje CCCC.

Na zaèátku bøezna probìhl v Náchodì pøebor
Královéhradeckého kraje v ku�elkách - kategorie
�áci (10-14 let). Z na�eho klubu se zúèastnili
Franti�ek Kráèmar ml. a Ladislav Zívr.

Zatímco prvnì jmenovaný jel doslova na zku�e-
nou, druhý se ji� krajských pøeborù úèastnil døí-
ve. Za úèasti 12 nejlep�ích hráèù celého kraje, pøi
høe na 100 hs, dali na�i sportovci o sobì poøádnì
vìdìt.

Láïa zaèal �patnì: 1. dráha - 183, zato druhou
dráhu zahrál excelentnì: 228, co� dohromady
bralo bronzovou medaili za výkon 411 (2 klacky
od støíbrné).

Fanda nastoupil hned v prvním náhozu, a s tro-
chou nadsázky lze øíci, �e �pøijel, vidìl, zvítìzil�.
Jeho nástup do utkání byl na 11letého chlapce
pøímo fantastický: 150 do plných a 88 dorá�ka =
238! na padesát hodù, co� snese mìøítko mu�ské
divize. V�dy� také tento výkon vyvolal v hledi�ti
znaèné pozdvi�ení. V druhé pùli nezopakoval na-
sazené tempo, ale i tak: 148 + 53 = 201 bylo slu�-
ných. Celkovým numerem 439 shozených ku�elek
nasadil la�ku neskuteènì vysoko, za co� sklidil od

v�ech pøítomných znaèný potlesk. Struènì vystihl
tento výkon hlavní rozhodèí: �A je po pøeborech�.

Na jeho slova skuteènì do�lo, nebo� nikdo z dal-
�ích aktérù se k tomuto výkonu nedokázal pøiblí-
�it. A tak Fanda, který jel sbírat zku�enosti, doko-
nale zaskoèil v�echny ostatní, stal se pøeborníkem
Královéhradeckého kraje a coby vítìz si jako jedi-
ný vybojoval právo postupu na mistrovství re-
publiky do Pøelouèe.

Pìkných úspìchù dosáhli i ostatní èlenové SKK
Hoøice. Dal�ím medailistou je dorostenec Vojtìch
Tulka, støíbrný z krajských pøeborù ve Vrchlabí,
kde se prezentoval vynikajícím výkonem 548 sho-
zených ku�elek na 120 hs. Zlato zde bral Jakub
Zíma SKK Náchod - 569 a jako tøetí se umístil do-
mácí Luká� Fejfar - 543. Celá tato trojice postu-
puje té� na mistrovství republiky.

Daøilo se i star�ím hráèùm, v podání Zdeòka
Dymáèka, který zvítìzil v Jièínì na okresních pøe-
borech v kategorii senioøi. Bohu�el v pøeborech
krajských se mu na domácí ku�elnì ji� nepovedlo
zahrát podle jeho pøedstav. V�em zúèastnìným
patøí dík za vzornou reprezentaci.                     (FK)

František Kráčmar mladší
přeborníkem Královéhradeckého kraje v kuželkách

Výsledky turnaje

1. Kráèmar Franti�ek ml.  SKK Hoøice 298 141 439

2. Chmura Martin TJ Start Rychnov n. K. 296 117 413

3. Zívr Ladislav SKK Hoøice 277 134 411

Ze světa

Kroket na jižním pólu

V Hořicích se kroket hraje od roku 1909.
Na jižním pólu (a v Bříšťanech) od roku 2005.

Fotografie je z dubna 2005. Kroketem
si krátí dlouhý polární den pracovníci tamní
vědecké stanice, když sledují ozonovou díru.

Svíčková podle naší čtenářky Blanky. Blanka
radí: „S knedlíkem se nedělejte, kupte ho!“

Rady hospodyňkám

Jak na svíčkovou

Matky zakladatelky hořického kroketu.

Kuželky

Koupím známky, bankovky, mince...
KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, PO-

HLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky,
vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìrateli.

Platím v hotovosti,nejvy��í mo�né ceny.
Informace na telefonu 724 229 292.

Prodám stavební parcelu
Prodám pozemek pro stavbu rodinného domku

v Hoøicích. 420,- Kè/m2. Telefon 602 311 674.

Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

Koupím staré pohlednice
Koupím pohlednice vydané do roku 1945.
Telefon 608 420 808.

Některé poplatky jsou nezákonné
Z podvodu obvinila policie pra�ského lékaøe,

který svým zcela zdravým klientùm nejprve na-
mluvil, �e mají rakovinu, a pak je z této smrtelné
nemoci za 30 000 korun �zázraènì vyléèil�.


