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Zprávy z měst

Pondělí: Trutnov, Dvůr
Králové n.L., Vrchlabí

Krátce
BŘEZKA

Tour de Beer
Českým rájem
V rekreačním areálu Březka nedaleko Libuně na Jičínsku zítra v 10 hodin startuje závod Kdanická šlapka
2011 alias Tour de Beer Českým rájem. Už 10. ročník zábavně rekreačního cyklopivního závodu má
téma Hvězdy filmového a pohádkového nebe. Na sto účastníků pojede ve stylových převlecích.
(kvi)

Úterý: Rychnov n.K. ,
Kostelec ,Dobruška,Týniště

PÁTEK 6. KVĚTNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Středa: Náchod, Broumov,
Jaroměř, Nové Město n.M.

Čtvrtek: Hradec Králové a
okolí

Pátek: Jičín, Hořice, Nová
Paka, Lázně Bělohrad

Sobota: Krkonoše, Orlické
hory a Český ráj

Z dvanácti finalistek se jedna
stane Dívkou roku. V Jičíně

HOŘICE

Hořice koupí šest
nových výtahů

Show Finále Dívky roku vypukne zítra v Masarykově divadle.
Radnice v Hořicích vymění šest osobních a nákladních výtahů v místních
zdravotnických a sociálních zařízeních. „Revize ukázaly, že výtahy jsou
už v tak špatném stavu, že je nutné je
co nejrychleji vyměnit,“ uvedl hořický místostarosta Aleš Svoboda. Dva
dostane městská nemocnice a po jednom domov důchodců, dům s pečovatelskou službou a poliklinika. „Výměna nás bude stát téměř šest milionů korun. Už jsme vypsali výběrové
řízení a nejpozději do konce letošního roku by mělo být všech šest nových výtahů v provozu,“ upřesnil místostarosta.
(van)

Studenti píší
noviny: Skafandr,
nebo kalhotky
Ono je to vlastně putna. Krtečkův
nezpochybnitelný trumf tkví v jeho
nenáročnosti jak na prostor a oblečení, tak na stravu, on toho totiž
jako správný plyšák moc nesní. Spokojí se s těmi svými manšestráky,
snad jen při průletu horní studenou vrstvou atmosféry si na své roztomilé tlapičky natáhne párek pletených rukavic. Během cesty tiše sedí
na přiděleném místě, vzpomíná na
svou krtičinu, jestli mu ji žížaly moc
nerozryly, nechodí po kajutě s foťákem, natož aby snad obtěžoval spolucestující výkřiky o nezapomenutelném zážitku. Při drobných technických potížích samozřejmě sáhne do jedné z obrovských kapes na
kalhotkách a vrhne se na šrouby a
matice. Praxí mu byla dlouholetá
starost o to krásné červené autíčko.
Na druhou stranu, vlajku asi nezapíchne a památné věty od něho
rovněž není radno očekávat. V komunikacích s médii je krajně nezkušený a v boji za světový mír se zasadit nechystá.
V každém případě nemá za sebou odvykací kúru, rozvod, bujaré
večírky, po večerech baví malé děti
a viděl kus světa - pardon, podzemí. Lepšího reprezentanta si země
v srdci Evropy zkrátka nemohla
přát.
A. Vaňková
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Porota V ní bude i Jitka Válková.

Už po šesté v řadě se finále soutěže Dívka roku
odehraje v Jičíně. O vítězství v letošním ročníku
bude v sobotu odpoledne v Masarykově divadle
bojovat dvanáct dívek ve věku od 13 do 15 let.
JIČÍN Finalistky za sebou v uplynulých měsících nechaly víc než pět
stovek dalších uchazeček o vítěznou korunku. „Základní kola soutěže probíhala už od ledna po celé republice,“ informovala Hana Plodková ze sdružení Dívka, které soutěž každoročně vyhlašuje.
Poté však přistoupili pořadatelé
ke změně a dřívějších šest oblastních kol nahradili malými finále v
Mikulově a v Plzni.
„Díky tomu jsme mohli vybrat
po šesti nejhezčích a nejšikovnějších dívkách z celé Moravy a z celých Čech. Tím šla úrověň soutěže
opět nahoru,“ uvedla Plodková.
Dvanáct nejlepších dívek se do
Jičína sjelo už minulou sobotu na
předfinálové soustředění. V průběhu týdne si děvčata prohlédla Prachovské skály, vykoupala se v jičín-

ském aquacentru, povzbudila české hokejisty při sledování jejich zápasů na mistrovství světa na velkoplošné obrazovce na Valdštejnově
náměstí a vypravila se i do Prahy
na setkání s protagonisty muzikálu Děti ráje.
„V muzikálu má jednu z hlavních rolí i Míša Sejnová, která vyhrála první finále Dívky roku v Jičíně,“ sdělila Plodková.

Mádl se omluvil
Letošní finále soutěže Dívka roku
vypukne v jičínském Masarykově
divadle sobotu ve 13.30 hodin.
Dvanáctka děvčat se v průběhu odpoledne představí i ve volných disciplínách, za něž si většinou zvolily zpěv, latinskoamerické tance či
sportovní aerobik.
Výkony soutěžících zhodnotí od-

Pavoučí žena Jedním z finálových kol Dívky roku v minulosti prošla i
Šárka Cojocarová, česká Miss Earth 2011.

Foto: MF DNES

Trabantisté všech zemí se spojí v Českém ráji
JINOLICE Do krásného prostředí na
břehu Jinolických rybníků pod Prachovskými skalami se o víkendu sjedou majitelé trabantů a dalších
vozů někdejšího východoněmeckého koncernu IFA. Už 6.ročník mezinárodní motoristické akce Trabi
Český Ráj Jinolice 2011 tradičně otevře další Trabi sezonu.
„Na programu jsou spanilé jízdy
s výstavami vozů na jičínském Valdštejnově náměstí, na nádvoří zámku Sychrov a v obci Vlastibořice u
Turnova, kde budeme muset od
místních hasičů opět vykoupit klíč
od Trabi sezony a zaplatit smradné
za průjezd obcí,“ informoval předseda pořádajícícho Trabant klubu
Český ráj Jan Kosejk.
Dnes odpoledne se sjedou účastníci srazu do Jinolic, odkud se před
17. hodinou vydají na první vyjížďku do Jičína. V sobotu od 9 hodin
jsou na programu soutěže: závod

Zaplatí smradné O víkendu se uskuteční 6. ročník mezinárodní
motoristické akce Trabi Český Ráj Jinolice.

Foto: Jan Strouhal, MF DNES

do vrchu na uzavřené trati s rychlostní zkouškou, výměna kola na
čas, orientační jízda a jízda zručnosti. „Orientační jízda se skládá z jízdy podle šipkového itineráře se čtyřmi kontrolními stanovišti, kde posádky musí plnit různé úkoly. Zručnost prověříme slalomem a zacouváním do garáže,“ příblížil Kosejk.
Soutěže se dělí do kategorií
mužů a žen. Zkrátka nepřijdou ani
děti, pro které pořadatelé na sobotní dopoledne rovněž připravili soutěže. „A sobotní odpoledne bude
patřit zlaté spanilé jízdě Českým rájem,“ upozornil Kosejk.
Nedílnou součástí víkendového
srazu u Jinolických rybníků bude
také soutěž krásy v několika kategoriích. „Našeho setkání se pravidelně účastní víc než 150 posádek nejen z České republiky, ale také ze
Slovenska, Polska a Německa,“ uvedl Kosejk.
Ivan Truhlička

borná porota, ve které letos zasednou například herci Jan Čenský,
Miluše Bittnerová, Martin Zounar,
Jan Antonín Duchoslav a Iva Pazderková nebo Česká Miss 2010 Jitka Válková, která se na pódiu představí i jako zpěvačka.
O zpestření finálového odpoledne se postarají také kapela Ready
Kirken a protagonisté muzikálu
Děti ráje – Míša Nosková, Petr Poláček a Braňo Polák.
Jiřího Mádla při moderování po
boku herečky Jany Plodkové poprvé v historii jičínských finále vystřídá „hvězdný reportér“ Tomáš
Kraus. „Jiří Mádl se musel z moderování letošního finále omluvit.
Točí na Slovensku,“ prozradila
Plodková.
Výtěžek akce bude již tradičně
věnován postiženým dětem v jičínské speciální mateřské škole na Větrově.
„Za šest let, co finále Dívky roku
pořádáme v Jičíně, se nám podařilo pro školku na Větrově získat už
přes čtvrt milionu korun,“ sdělila
Plodková.
Ivan Truhlička

Štikovští mají
nové hřiště
NOVÁ PAKA (van) Radnice v Nové
Pace včera v přidružené obci Štikov otevřela nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
„Multifunkční hřiště budou
moci místní obyvatelé využívat k
hraní volejbalu, tenisu či kopané i
k provozování dalších sportů,“ uvedl packý místostarosta Stanislav Albrecht.
Na stavbu hřiště získala radnice
státní dotaci. „Vybudování stálo
přes dva miliony korun. Dotace pokryla necelou třetinu nákladů,“
upřesnil místostarosta.
Podobné sportoviště vzniklo v
minulosti i ve Vrchovině. „Letos by
se měli pustit do rekonstrukce
místního hřiště také obyvatelé Přibyslavi. Postupně bychom chtěli
napomoci vzniku kvalitních sportovišť i v našich dalších přidružených obcích,“ řekl Albrecht.

Očima čtenářů
Květen jako vyšitý
Nedávná sněhová nadílka
na rozkvetlých stromech v Žacléři.
Foto: Pospíšil Vladimír, bambusvladimir.rajce.net

Ivančena Hradecký oddíl Stopa vystoupal k mohyle
Ivančena v Beskydech, která připomíná skauty
popravené nacisty.

Foto: rajce.net

Čarodějnice
Rybářské závody 13. ročník se konal na Labském

Tak hořela čarodějnická vatra večer
30. dubna na Homoli v Dolní Kalné.

Mlýně v Hostinném. Foto: Jiří Novák, hory200.rajce.net

Foto: Roman Zapadlo, hasicidolnikalna.rajce.net

