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Zpravodaj
Šrámkovy Sobotky

TRADIČNÍ LEDNOVÉ MATINÉ

K trvalým životním mezníkům ctitelů 

díla Fráni Šrámka i strážců jeho odkazu 

patří tradiční lednové „Matiné“ pořádané 

u příležitosti výročí jeho narození. Letošní 

přátelské setkání v neděli 16. ledna ve 

Šrámkově domě bylo povznášející vystou-

pením umělce, jenž svůj upřímný obdiv 

k dílu básníka vyjádřil výtvarně. Akademický 

malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor Vladimír 

Kopecký (nar. 1928) měl rád Fráňu Šrámka 

už jako student. Za téma své závěrečné prá-

ce na Vysoké škole umělecko-průmyslové 

v Praze si vybral soubor dřevorytů k textu 

Miloslavy Hrdličkové-Šrámkové Fráňa Šrá-

mek v Sobotce. Svůj vztah k našemu kraji 

vyjádřil potom ještě několikrát. Výtvarně 

doprovodil sborník Sobotka 1958, ilustroval 

dvě knihy Adama Jista o Václavu Šolcovi 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V SOBOTCE
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atd. V Sobotce měl 

i dvě výstavy, v roce 

1957 na zámku 

Humprecht, v roce 

1968 v Městské 

knihovně. Vladimír 

Kopecký, kultivovaný 

a skromný umělec, 

dojatě vzpomínal na 

své cesty a malování 

na Sobotecku. Na spo-

lupráci s básníkovou 

ženou, paní Milkou, 

pečlivou ochránkyní 

a popularizátorkou 

Šrámkova díla. Mistro-

va krásná čeština 

i úvodní procítěná 

recitace Šrámkových 

veršů v podání mla-

dého Dana Krejčíka 

ze Studia Šrámkova 
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SOBOTECKÝ PLES
DĚTSKÝ KARNEVAL
HASIČSKÁ MERENDA

hraje Premiér a DJ Zdeněk Vranovský

hry a soutěže pro děti

hraje Víkend

Pozvání přijal akademický malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor  Vladimír Kopecký
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domu byly velmi příjemným zážitkem 

pro všechny zúčastněné posluchače. 

Pořadatelům patří naše poděkování. 

Z vydařeného setkání vzešel i zajímavý 

podnět. Znovu vydat umělecký knižní 

skvost. Byl by to kulturní počin hodný 

básníkova soboteckého odkazu. 

Alena Pospíšilová
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Letošní tradiční lednové matiné 

přivítalo své hosty 16. ledna 2011 od 

14 hodin ve zdech Šrámkova domu 

a zprostředkovalo vzácný dotek historie. 

V osobě akademického malíře Vladimíra 

Kopeckého jsme se mohli seznámit se 

vzácným člověkem a umělcem, který se 

setkal s paní Miloslavou Hrdličkovou-

Šrámkovou a spolupracoval s ní. 

Pan Vladimír Kopecký se narodil 

v Pardubicích a svá výtvarná studia 

završil v ateliéru profesora Antonína 

Strnadela. Patří k čelným tvůrcům ex 

libris, je mimořádně zasvěceným autorem 

portrétní grafiky a ojedinělým auto-

rem, který spoluvytváří naši představu 

o výtvarné podobě krásných českých měst, 

zvláště Prahy. Při výběru tématu závěreč-

Připomenutí 134 let od narození Fráni Šrámka 
né práce se rozhodl pro grafické ztvárnění 

části díla Fráni Šrámka. Díky šťastné 

shodě okolností byl představen paní Milce 

Hrdličkové-Šrámkové a s jejím svolením 

vznikl půvabný výtvarný doprovod k její-

mu textu o Šrámkovi a Sobotce jako část 

jeho diplomové práce.  

Několik překrásných grafik, 

které pan Kopecký pro zmíněnou práci 

vytvořil, jsme mohli obdivovat během 

matiné a mnozí z nás by si přáli, aby je 

mohli zhlédnout i další obdivovatelé. 

Nepochybně vzácnou a vítanou příležitostí 

by byl opětovný tisk nedostupného 

díla, které existuje pouze ve dvaceti 

exemplářích. Úžasné bylo sledovat i 

postup přípravy jednotlivých grafik, mnozí 

Libošovičtí by jistě rádi pohlédli na podobu 

návsi v Libošovicích před více jak padesáti 

lety a na varianty jejího ztvárnění v různých 

časových odstupech. A známých pohledů 

na „naše“ krásná místa bylo daleko více. 

Zájem o ně dosvědčoval nekončící zástup 

všech účastníků, kteří chtěli zblízka očima 

pohladit každý obrázek. 

Neméně obohacující byl i slovní 

doprovod autora k jednotlivým obrázkům 

a vzpomínky na různá setkání se 

Soboteckými, kteří už mezi námi nejsou, 

ale jejichž jména stále znějí. Matiné 

s akademickým malířem Vladimírem 

Kopeckým bylo šťastným a úspěšným 

vykročením do nového roku a noblesní 

vzpomínkou na rodáka, na něhož 

v Sobotce nelze zapomenout. 

D. B. F.

Radnice informuje
Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotky, 
které se konalo 14. 12. 2010 v 18.00 hod. v sále spořitelny v Sobotce

Přítomno: 14 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluvena: Dana Vejnárková 

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1.   jednací řád Zastupitelstva města Sobotky pro rok 2010 – 2014;

2.   jmenování Ing. Jana Vraného a Petry Matouškové, DiS. členy finančního výboru; 

3.   jmenování Ing. Petra Hejna a p. Martina Picka členy kontrolního výboru;   

4.   poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva, a to od 1. 1. 2011 v tabulkových částkách dle platného právního předpisu účinného  
ke dni poskytnutí odměn včetně kumulace částek jednotlivých funkcí podle předneseného návrhu;

5.   peněžitá plnění pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru ve výši 350,- Kč za zápis a pro předsedy komisí ve výši 600 Kč za 
zápis, vyplácené čtvrtletně na základě dohody o provedení práce;

6.   rozpočtové opatření č. 5/2010 - úprava rozpočtu k 30. 11. 2010 v celkové částce 42 677 530 Kč v příjmové i výdajové části;

7.   rozpočtové provizorium na rok 2011;

8.   prodej části p. p. č.  599/1, ostatní plocha, k.ú. Spyšova, rozdělenou GP č. 113-98/2010  a nově označenou jako p.p.č. 599/3, o výměře 43 m2,  
ostatní plocha k.ú. Spyšova pí Haně Klonfarové, Praha 10, Přípotoční 23 za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

9.  prodej pozemku p.č. 1508/46 zahrada, o výměře 41 m2 a p.p.č. 1508/48 zahrada, o výměře 5 m2, k.ú. Sobotka p. Aleši Černému, Dvorská  
396/22, Liberec 5 za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

10. vyslovit souhlas ve smyslu ust. § 188a odst. 2 stavebního zákona s  umístěním stavby rodinného domu na pozemku p.č. 382/1 v k.ú. Stéblovice 
pro p. Jaroslava Vocáska, Rovensko pod Troskami, Riegrova 223;

11. vyhlášení záměru města prodat rodinný dům č.p. 219 nám. Míru, Sobotka a st. p. č. 13 k.ú. Sobotka a pověřit RM stanovit podmínky záměru;

Zprávy z Městského úřadu
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12. vyhlásit VŘ na poskytnutí půjček z FRB dle „Pravidel pro tvorbu a používání Fondu rozvoje bydlení“ pro rok 2011;

13. poskytnutí finančního příspěvku na provoz budovy OO Policie ČR Sobotka a zahrnutí do rozpočtu města na rok 2011 pro tento účel finanční 
částku 150 tis. Kč.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 

1. prohlášení jednotlivých členů zastupitelstva o vzdání se částí odměny, jmenovitě:

pí Bašové, p. Kozáka, Bc. Patky o vzdání se všech odměn;            

Ing. Jenčka, Ing. Jiráska, Bc. Špicarové Staškové o vzdání se všech odměn vyjma částky za výkon jedné nejvýše postavené  funkce bez příplatku 
podle počtu obyvatel;

Mgr. Knapové o vzdání se všech odměn vyjma částky za výkon funkce člena zastupitelstva včetně příplatku podle počtu obyvatel;

2. zprávu ze dne 8. 11. 2010 o finanční činnosti „Mikroregionu Český ráj“ v roce 2010.

III. Zastupitelstvo pověřuje:

1. místostarostu Bc. Jana Janatku zastupováním města ve „Sdružení Český ráj“, zplnomocňuje jmenovaného zastupováním města na valných 
hromadách sdružení a navrhuje jmenovaného do správní rady sdružení. 

IV. Zastupitelstvo odkládá:  

1. projednání pracovně právních vztahů na příští zasedání zastupitelstva.  

   Stanislav Tlášek
starosta

3. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 10. 2. 2011, tedy až po uzávěrce tohoto čísla. Informace z tohoto zasedání naleznete 
v ZŠS 2/2011.

• Návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu města na rok 2011 počítá s 40 333 000 Kč na výdajové straně i s 40 333 000 Kč na straně příjmové. Podrobný rozpis rozpočtu 
bude ve ZŠS zveřejněn po jeho schválení, tedy po zasedání zastupitelstva dne 10. 2. 2011. Rozepsaný návrh rozpočtu naleznete na městském 
webu.

• Plán investičních a neinvestičních akcí v roce 2011

• Výstavba sběrného dvora – 2 000 000 Kč
V březnu bude zahájena výstavba sběrného dvora v areálu bývalého statku pod Humprechtem. Celková cena za realizaci je 13 milionů korun. 
Dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), kterou se podařilo sehnat předchozímu vedení města, činí 11 milionů korun. Bližší informace 
o projektu budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.
• Výstavba kanalizace -  3. etapa – 1 000 000 Kč
V září 2010 začala v ulicích Šafranice, Šolcova, Jičínská a Na Zadní cestě 3. etapa výstavby kanalizace v Sobotce, poslední, která byla podpořena 
dotací ze SFŽP.  Od března bude stavba pokračovat Šafranicí dále do Šolcovy ulice a Jičínskou ulicí do ulice Na zadní cestě. Tato etapa bude stát 
35 000 000 Kč, z toho bude 90 % hrazeno ze státní dotace a o 10% se podělí Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín a město Sobotka. 
• Výstavba plynofikace – 4 500 000 Kč
V letošním roce bude dokončena plynofikace ulic J. Glazarové, Na Benešově, Bezručova, Na Šafranici, Šolcova, Baštecká a Malé nám. Velikost 
akce si vyžaduje využít každého období, kdy je možné stavbu realizovat. Z tohoto důvodu byla na Šafranici položena část plynovodu při lednové 
oblevě. Stavební ruch samozřejmě znamenal zhoršené podmínky průchodu i průjezdu, za které se investor občanům města omlouvá.
• Projekt opravy č.p. 6 na nám. Míru – 600 000 Kč
Dům č.p. 6, který je ve vlastnictví města, je dlouhodobě v havarijním stavu. Před nedávnem byl prohlášen kulturní památkou a město se snaží 
získat dotaci na jeho opravu. Výše uvedená částka zahrnuje přípravné projektové práce, bez nichž není možné žádnou dotaci získat.
• Rekonstrukce veřejných WC na zámku Humprecht – 500 000 Kč
Veřejné záchody sloužící návštěvníkům nejvýznamnější sobotecké památky jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Z celkové investice ve výši 
téměř 1 milion Kč je 450 000 Kč hrazeno z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu, zbytek hradí město.
• Výstavba části Březenské ulice – 500 000 Kč
Během letošního roku se bude realizovat pokládka nového asfaltového povrchu v části Březenské ulice mezi č.p. 375, 376, 377, 378, 365 a 366.
• Rezerva pro nákup malotraktoru na zimní údržbu – 200 000 Kč
Město si výše zmíněnou částkou vytvoří rezervu pro případný nákup malotraktoru vhodného pro zimní, ale i letní úklid ulic, uliček a chodníků. 
Průměrná cena malotraktoru se pohybuje mezi 800 000 a 1 milionem Kč. Nákup by se realizoval buď pomocí vhodného dotačního titulu nebo 
prostřednictvím leasingu.
• Renovace oken v přízemí budovy č.p. 440 (Městský úřad) – 500 000 Kč
Vloni započatá renovace oken v 1. patře budovy městského úřadu, která výrazným způsobem vyřešila úniky tepla, by letos pokračovala opravou 
oken v přízemí.
• Celkové investice města v roce 2011 jsou tak naplánovány na 9 500 000 Kč.
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Výroční zpráva hasičů

Zpráva o činnosti

soboteckého sboru dobrovolných hasičů za 

rok 2010, přednesená na valné hromadě dne 

29. ledna 2011 v kulturní místnosti našeho 

sboru. Scházíme se opět po roce, abychom 

zhodnotili svoji činnost nejen hasičskou, 

Dne 13. 3. jsme se rozloučili v chrámu Páně 

svaté Máří Magdaleny s bratrem Miroslavem 

Dostálem, který byl dlouholetým pracovitým 

členem a poctivým hasičem.

5. 11. jsme se rozloučili také v chrámu Páně 

svaté Máří Magdaleny s bratrem Františkem 

Staškou, dlouholetým a aktivním členem 

našeho sboru. 

Požáry a technické zásahy 2010 

V loňském roce jsme měli 25 zásahů: 3 po-

žáry, 10 autonehod, 10 technických zásahů 

a dvakrát odchyt a likvidace obtížného hmyzu.

Při těchto událostech zasahovalo průměrně 

6 členů, kteří odpracovali 740 hodin.

Sběr železného šrotu

V loňském roce proběhly jako každý rok dva 

sběry železného šrotu.

Dne 15. 5. se sebralo 9080 kg za účasti 15 

členů, odpracováno 90 hodin.

Dne 23. 10. se sebralo 2120 kg za účasti 12 

členů, odpracováno 48 hodin.

Požární asistence

30. 4. asistence na pálení čarodějnic. 

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Sobotka

ale i společenskou. Naše členská základna 

má 89 členů.

V uplynulém roce bylo 12 členských a dvě  

výborové schůze.

Průměrná účast na členských schůzích byla 

16 členů.

• Změny v Městském kulturním středisku Sobotka

Rád bych zde informoval o změnách, které proběhly a ještě proběhnou v Městském kulturním středisku Sobotka (dále jen MKS).  

Aby nevznikl zmatek v pojmech, chci na úvod vysvětlit, že MKS je jednou ze čtyř příspěvkových organizací města (dalšími jsou základní 
škola, mateřská škola a školní jídelna), takže má svého vedoucího, své IČO a svůj roční rozpočet, který schvaluje zastupitelstvo. 

Pod MKS patří Městské informační centrum (dále jen MIC), Městská knihovna Fráni Šrámka, Muzeum a archiv Fráni Šrámka, Městské 
divadlo a Studio Šrámkova domu. Mezi hlavní činnosti patří realizace kulturních a společenských akcí ve městě, propagace města a vydávání 
propagačních materiálů, poskytování informací, organizace festivalu Šrámkova Sobotka, vydávání Zpravodaje Šrámkovy Sobotky a správa 
městského webu. Do vzniku MIC  v roce 2003 mělo MKS dva zaměstnance na plný úvazek - vedoucí a knihovnici. Se vznikem MIC přibylo místo 
pracovnice infocentra a vzniklo tak personální složení v podobě vedoucí + 2 zaměstnanci na plný úvazek. 

Na základě výsledků letošních komunálních voleb a následného hlasování zastupitelstva odešel dosavadní vedoucí MKS Jan Janatka 
pracovat jako místostarosta města. Na základě rozhodnutí Rady města byla od 19. 11. 2010 řízením MKS pověřena Mgr. Lea Vejclová, která 
pracovala v MIC od ledna 2008 a byla zástupcem vedoucího MKS. Dne 3. 12. 2010 Rada města rozhodla, že na pozici vedoucího MKS nebude 
zatím vypisováno výběrové řízení (na rozdíl od zbývajících 3 příspěvkových organizací není ze zákona povinné). Jedním z argumentů bylo i to, 
že výběrové řízení by bylo vypsáno na pozici limitovanou dobou určitou, protože současný místostarosta má ze zákona možnost vrátit se po 
skončení mandátu do svého původního zaměstnání. 

Daleko důležitějším argumentem je možnost vyzkoušet nové složení personálního obsazení a rozložení celé agendy MKS. Část této 
agendy - tj. spoluorganizaci Šrámkovy Sobotky, podíl na vydávání Zpravodaje Šrámkovy Sobotky (rubrika Radnice informuje) a část administrace 
městského webu - si ponechá místostarosta. V MKS zůstane tedy vedoucí a knihovnice, které se podělí o provoz MIC. Ubude tedy jeden plný 
úvazek a část práce. Jak Lea Vejclová, tak knihovnice Pavlína Havlová mají zkušenost s fungováním celého MKS a pokusí se zimní sezonu, kdy ve 
městě nejsou téměř žádní turisté, zvládnout samy ve dvou. 

MKS bude mít ovšem k dispozici určitý objem peněz pro třetího pracovníka, který bude použit buď na dohodu o pracovní činnosti na 
určitý úvazek během turistické sezóny (1/2 roku, 3/4 roku,…) nebo na několik dohod o provedení práce pro několik studentů-brigádníků. Ti by 
se mohli střídat během léta, kdy je otevřeno 7 dní v týdnu a  kdy je v MIC kolem 100 návštěvníků denně a je třeba provázet i v muzeu. To, jakým 
způsobem se toto vyřeší, je plně v kompetenci vedoucí MKS. 

Opakuji, že zde mluvím o možnosti takto nastíněný model vyzkoušet a z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba jedné celé sezony, aby se 
viděl nějaký efekt. Poté je možné to nějak vyhodnotit a třeba provést změny. To je zatím k této věci vše, bude-li mít někdo nějaký dotaz, může se 
na mě obrátit. 

Jan Janatka
místostarosta 
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Zúčastnili se dva členové, odpracovány čtyři 

hodiny.

7. 5. asistence na sokolské zábavě. Zúčastnili 

se tři členové, odpracováno 24 hodin.

8. 5. asistence na okrskové soutěži v Samšině. 

Zúčastnili se tři členové, odpracováno 12 

hodin. 

8. 6. asistence na Dětském dni v Sobotce. 

Zúčastnili se dva členové, odpracovány čtyři 

hodiny. 

10. 7. asistence na autokrosu v Dolním 

Bousově. Zúčastnili se dva členové, 

odpracováno 36 hodin.

20. - 22. 8. asistence na soboteckém posví-

cení. Zúčastnilo se 19 členů, odpracováno 

360 hodin.

23. 10. - 13. 11. - 3. 12. asistence na kurzu 

tance a společenské výchovy. Zúčastnili 

se v průměru tři členové, odpracováno 58 

hodin. 

25. 12. asistence na Štěpánské zábavě. 

Zúčastnili se tři členové, odpracováno 21 

hodin. 

Během loňského roku byly prove-

deny tyto prospěšné a potřebné práce 

pro náš sbor i pro město Sobotka: Údržba 

a oprava hasičské techniky na STK, zazimo-

vání hasičské techniky a úklid prostoru 

v areálu hasičské zbrojnice. Celkem 

odpracováno 530 hodin.

Také během roku proběhly dvě cvičení 

družstev s průměrnou účastí osmi členů,  

odpracováno 32 hodin.

6. 3. proběhlo školení družstva v prostorách 

SDH Sobotka za účasti deseti našich členů.

Dne 13. 3. jsme uspořádali tradiční hasičskou  

merendu v sále sokolovny, na organizačním 

zajištění se podílelo v průměru 20 členů, 

celkem se odpracovalo 372 hodin.

2. - 3. 5. tři naši členové se zúčastnili oslav 

města v polské Sobótce.

22. 5. proběhla okrsková soutěž v Libošovicích 

- zúčastnilo se 14 členů. Ženy, muži a mladší 

žáci obsadili druhé místo, starší žáci obsadili 

třetí místo.

Dne 11. 9. se 11 členů zúčastnilo oslav 110. 

výročí založení SDH Osek.

18. 9. proběhlo školení dýchací techniky 

v prostorách HZS Jičín za účasti pěti našich 

členů.

5. – 6. 11. proběhlo cyklické školení velitelů 

v prostorách HZS Jičín za účasti dvou našich 

členů.

21. 11. naši  dva členové se zúčastnili 

výročního hodnotícího zasedání spojeného 

s oslavou 80. výročí založení vlastenecko - 

dobročinné Obce baráčníků v Sobotce.

26. 11. proběhlo školení vyprošťovací 

techniky v prostorách HZS Hradec Králové za 

účasti čtyř našich členů.

Během loňského roku naši zástupci 

předali dary členům sboru u příležitosti jejich 

životního jubilea:

Matyáš Jiří – 55 let

Vejnárková Jaroslava – 75 let

Folprecht Karel – 60 let

Horčík Josef ml. – 50 let

Lišková Marie – 55 let

Tlášek Stanislav – 60 let

Lipský Mojmír – 70 let

Hůlka Miroslav st. – 55 let

Dále byly předány svatební dary manželům 

Šoutovým a Hůlkovým.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 

našim členům, našim sponzorům a těm, 

kteří s námi spolupracují, a v neposlední 

řadě Městskému úřadu Sobotka za pomoc 

a podporu naší činnosti. Všem bych rád 

popřál mnoho zdraví, úspěchů a osobní 

pohody v tomto roce.

Zpráva o činnosti byla vypracována 

dle zápisů v jednatelské knize bratrem 

Milanem Bázlerem a Josefem Moravcem. 

Výroční zpráva Sportovního klubu Sobotka
Vážení sportovní přátelé. Jak jistě 

všichni víte, ve vedení Sportovního klubu 

došlo k radikálním změnám. Na valné 

hromadě, která se konala 10. února 

loňského roku, odstoupil Výkonný výbor 

vedený panem JUDr. Václavem Ortem 

a místa se ujal jedenáctičlenný tým, vede-

ný panem Vladimírem Pavlíčkem. 

Stál před námi velice obtížný úkol, 

a to stabilizovat klub jak po finanční strán-

ce, tak po stránce realizační. Za pomoci 

Města Sobotka a místních podnikatelů se 

to podařilo. S čím se nepočítalo, je fakt, že 

v kategorii mužů se povedlo postoupit do 

vyšší soutěže, která byla cílem už pěknou 

řádku let. Totéž se podařilo našim stolním 

tenistům, kteří také postoupili do vyšší 

soutěže. 

Co se týče kulturních akcí, tak 

v loňském roce jsme uspořádali pálení 

čarodějnic. Chceme v pořádání této akce 

pokračovat a udělat z ní pěknou tradici. 

Dále jsme se podíleli na Dětském dnu, 

kde jsme zajišťovali občerstvení, a také 

jsme se zapojili do úklidu po Soboteckém 

jarmarku. V hlavní budově byla vyměněna 

veškerá vodoinstalace, která nám ušetřila 

hodně peněz. A jelikož i naše hřiště pomalu 

“chátrá“, rozhodli jsme se pro rekultivaci 

a rekonstrukci. Na zrealizování tohoto 

projektu chceme čerpat z Evropských fondů, 

konkrétně z Programu rozvoje venkova. 

Loňskou výzvu jsme bohužel už nestihli 

i přesto, že jsme se snažili vše stihnout do 

ukončení termínu podání žádostí na daný 

rok. Tato rekonstrukce bude hlavním cílem 

pro letošní rok. 

Závěrem bych chtěl říci, že loňský 

rok byl rokem velkých změn a že byl rokem 

velice úspěšným. Také chci poděkovat 

všem partnerům, kteří nám pomohli, tj. 

Město Sobotka, pan Pavel Kozák, paní Ing. 

Hana Pavlíčková, pan Josef Ježek, firma 

Monsanto, pan Petr Hudec, paní Kateřina 

Baudisová, pan Jiří Suchánek, paní Rena-

ta Bašová, pan Vladimír Pavlíček, pan 

Lukáš Havránek a rodiče mládežnických 

mužstev. 

Vladimír Pavlíček

předseda S. K. Sobotka 
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V dnešní knihovničce chceme 

upozornit na několik nedávno vyšlých knih, 

které jsou spjaty s naším krajem.

Malíř Robert Kessner vydal 

s předmluvou Jana Petránka knihu svých 

obrázků Cesta do duše měst (Pragoline 

2009, nestr.). Jednotlivé obrázky jsou dopro-

vázeny laskavými slovy některého malířova 

přítele. Na Sobotecko nezapomněl na 

stránce věnované Jičínu rozhlasový reportér 

Robert Tamchyna a krásné vyznání Sobotce 

a okolí sepsala Jája Dvořáková, chalupářka 

z Plakánku. Její manžel Josef zůstal věrný 

rodné Horní Cerekvi.

Jan Prostředník a Petr Šída jsou 

autory knihy Nejstarší dějiny Českého ráje 

a horního Pojizeří (Muzeum Českého ráje 

Turnov 2010, 124 s.). Dílo doprovází, jak tomu 

u prací archeologů bývá, mnoho fotografií, 

kreseb, mapek a plánků z široké oblasti od 

Mladé Boleslavi po Krkonoše se zvláštním 

zřetelem na Turnovsko. Soustřeďuje se na 

posledních cca 15 let, ve kterých se podstatně 

měnil a doplňoval obraz nejstarších dějin 

tohoto území. Bohužel hodně zkrátka přišlo 

Jičínsko včetně Prachovských skal, jen 

několika větami se dostalo i na Sobotecko. 

Řádné a úplné nejstarší dějiny Českého ráje 

i historie archeologického výzkumu tohoto 

kraje tedy na své důkladné zpracování 

a vypsání ještě čekají.

Zdeněk Beran: Poslední páni 

z Michalovic (Veduta České Budějovice 

2010, 224 s.). V záplavě knih o šlechtických 

rodech došlo v poslední době i na pány 

z Poděbrad, na Krajíře z Krajku (Stanislava 

Nováková) a další rody se vztahem k našemu 

kraji; nyní i na pány z Michalovic. Autor se 

soustřeďuje na osudy tohoto rodu v 15. sto-

letí, zvláště na osobnosti Jana IV. a Jindřicha II. 

Dílo vznikalo na královéhradecké univerzitě, 

je provázeno důkladným poznámkovým 

aparátem, seznamem pramenů a literatury 

a rejstříky. Litujeme jen, že větší pozornost 

nebyla věnována také starší majetkové držbě 

tohoto rodu, jemuž patřil i Dolní Bousov 

a Vlčí Pole.

Jindřich Francek: Dějiny Jičína 

(Rybka Publishers Praha 2010, 600 s.). Dalo 

by se říci, že vyšlo životní dílo jičínského 

historika a archiváře. Pracoval na něm 

desítky let. Dovedl ze záplavy událostí, dat 

a jmen vybrat to nejpodstatnější a přiblížit 

je čtenáři čtivým jazykem. Nezapomněl 

ani na seznam nejdůležitějších pramenů 

a literatury a na historiografii města a přínos 

svých předchůdců. Populární forma bez 

poznámkového aparátu nesnižuje vědeckou 

úroveň díla. Kniha, jejíž první tři kapitoly 

napsala Kristýna Peroutková-Matějková, je 

doprovázena množstvím kreseb, fotografií 

a reprodukcí. Město by mělo být za toto 

dílo autorovi vděčno a jistě by si zasloužil 

jmenování čestným občanem. 

Karol Bílek

Místo posledního odpočinku Josefa Ladislava Turnovského na pražském Vyšehradě

Je tomu 8. února již 110 let ode dne, 
kdy zemřel sobotecký rodák Josef Ladislav 
Turnovský. Narodil se 9. února 1838 a jeho 
životní osudy jsou dostatečně známé. 
Vyučený kupecký mládenec jezdil po Če-
chách jako kočovný herec, za manželku si 
vzal o 16 let starší kolegyni Annu 
Forchheimovou-Rajskou, matku dětí Josefa 
Kajetána Tyla. Staral se poctivě o Tylovu 
rodinu i jeho památku, zachránil jeho 
rukopisy (včetně textu naší národní hymny), 
vydával jeho spisy. Živil se jako novinář 
a spisovatel, byl tajemníkem Ústřední matice 
školské. Po celý život se hlásil k rodnému 
městu a o Sobotecku také mnohokrát psal.

Po smrti byl pohřben na pražském 
Vyšehradě; v hrobě spočinuly i jeho man-
želka, vlastní dcera a jedna z dcer Tylových. 
To však nezabránilo normalizačnímu řediteli 
Národního divadla Přemyslu Kočímu, 
aby se nesnažil hrob zlikvidovat a místo 
získat pro sebe. Na poslední chvíli se tomu 
podařilo soboteckým krajanům zabránit. 
Velkou zásluhu o to měl zvláště pan Vladimír 
Vokálek. Novou důstojnou podobu dali 
hrobu Tylovi potomci.

Karol Bílek

Do sobotecké knihovničky

Krajanské hroby - Josef Ladislav Turnovský

Fo
to

: H
an

a 
Ká

bo
vá
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Na koho bychom 
neměli zapomenout 

v těchto týdnech ... 

Desátého ledna uplynulo už 25 

let od úmrtí básníka Jaroslava Seiferta, 

jediného českého nositele Nobelovy ceny 

za literaturu. Vzpomínal, že v mládí nosíval 

po kapsách Šrámkovy knížky. V knize Všecky 

krásy světa najdeme kapitolu Studánka 

a básník. Sobotku a kraj kolem ní znám 

dost dobře, začíná text. Básníkem je každý 

kraj jaksi dokončen. Samostatně vydali tuto 

kapitolku k básníkovým 80. narozeninám 

s Komárkovou grafikou a Hilčrovým doslovem 

Vladimír Mikule, Karel Samšiňák a Jaroslav 

Vitáček. O rok později vyšel text s kresbou 

Zdeňka Mlčocha k obnovení studánky 

Roubenky. Přečtěme si v upomínku na 

velkého básníka i člověka Jaroslava Seiferta 

alespoň tuto kapitolku z jeho vzpomínkové 

knihy. V Sobotce u příbuzných pobýval 

v mládí Seifertův současník a přítel, novinář 

Ivan Suk, narozený 17. února 1901 ve Staré 

Pace. I u něho najdeme sobotecké motivy.

Šrámka v Sobotce navštívila i „sestra 

slavných bratří“ Helena Čapková-Palivcová 

(narozená v Hronově 28. ledna 1886). 

V dopise ze začátku září 1931sděluje Šrámek 

ženě Milce, že tu byl Karel Čapek … se 

sestrou Helenou a jejím druhým mužem 

dr. Palivcem. … Helena je moc milý člověk, 

Palivec rovněž… Ve zfilmovaném Šrámkově 

Létě skvěle zahrál lidského faráře Horu 

nezapomenutelný František Smolík (nar. 

23. ledna 1891). Šrámkovy verše ilustroval 

i Karel Svolinský (nar. 14. ledna 1896; např. 

bibliofilské vydání Šrámkovy básně Lesy 

a partyzáni). O Šrámkových Sobotkách jsme 

tu poznali a poslouchali i velkého českého 

pěvce Eduarda Hakena (+ 12. ledna 1996), 

na několika přednáškách prof. dr. Františka 

Černého (nar. 21. února 1926, v loňském 

4. čísle jsme přinesli nekrolog), poslouchali 

i verše Františka Hrubína (+ 1. března 1971). 

V sobotecké Knihovničce Českého ráje vyšla 

práce Zdeňka Svěráka (nar. 28. března 1936) 

Šrámkova tvorba povídková ve srovnání 

s tvorbou básnickou. I on se k Sobotce rád 

hlásí.

Aleš Fetters

Vzpomínka na
PhDr. Jaroslava Šimůnka

11. února 2011 vzpomeneme 
nedožitých 80. narozenin PhDr. Jaroslava 
Šimůnka, CSc. (11. 2. 1931 – 16. 12. 1997).
Narodil se v Sobotce a po celý život se 
sem vracel. Podle svého přání je také na 
soboteckém hřbitově pochován. Leží ve 
skromném urnovém hrobě nedaleko Fráni 
Šrámka, přímo naproti p. učiteli Frýbovi.
Vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy 
univerzity, zabýval se literární teorií 
a kritikou.

Řadu let působil v nakladatelství 
Albatros, byl vedoucím Klubu mladých 
čtenářů tohoto nakladatelství. To bylo 
šťastné období pro Sobotku. Zasloužil se 
o „Zámek devatera pohádek“ - o přitažlivou 
výstavu dětské knihy na Humprechtě. 
Společně s Dr. Karlem Samšiňákem 
přivedl do Šolcova statku desítky předních 
výtvarníků. Především však obohacoval 
děti a pedagogy zdejší školy, neboť sem 
vodil na besedy významné autory. Jeho 
prostřednictvím dostávala škola pro 
bohatší hodiny literární výchovy řadu tisků 
o českých i světových autorech.

Po smrti p. prof. Hejnové v r. 1987 se 
stal správcem Archivu Fráni Šrámka, vymýšlel 
témata Šrámkových Sobotek a vedl Zpravo-
daj Šrámkovy Sobotky.

I když uplynulo již 13 let od úmrtí 
Jaroslava Šimůnka, v práci pro kulturu 
v Sobotce nám stále chybí.

Marie Sekerová

Na 11. únor připadají nedožité 80. 

narozeniny Jaroslava Šimůnka, význam-

ného soboteckého rodáka, který své rodné 

město miloval, obětoval mu mnoho své práce, 

svého úsilí i času. S jeho jménem byla těsně 

spjata řada ročníků Šrámkových Sobotek 

i Zpravodaje. Můžeme na něj vzpomenout 

na soboteckém hřbitově, kde je už třináct 

let uložena urna s jeho popelem. A u hrobu 

Václava Šolce si můžeme připomenout, 

že se u něho zastavil i klasik české poezie 

Svatopluk Čech (nar. 21. února 1846), 

který navštívil Sobotecko v roce 1889, když 

připravoval Pestré cesty po Čechách prací 
Matěje Broučka a společníků. Vyšly v roce 

1891. Pobýval tehdy na Poště, Sobotka jej 

inspirovala i k básni Maloměstská idyla.

Aleš Fetters

Blahopřání 
k sedmdesátinám

S přibývajícím věkem se člověk často 

a rád ohlíží zpátky a vzpomíná na uplynulá 

léta. Impulsem k ohlédnutí jsou často 

narozeniny, zvláště ty kulaté. Lednové 

sedmdesátiny Ing. Josefa Brixího, CSc. 

(26. 1. 1941) mě vrátily do dětství. Živě 

si vybavuji letní den, kdy jsme s bratrem 

a dalšími několika dětmi z Malechovic vyra-

zili pod vedením Pepíčka sbírat mandelinku 

bramborovou, obávaného „amerického 

brouka“. Maminka nás tehdy nabádala, 

abychom našemu „veliteli“ vykali. Je to 

přece pan inženýr! Jelikož Pepovi ostatní 

děti tykaly, my s Fandou jsme ho pro jistotu 

neoslovovali. Jistý věkový rozdíl způsobil, 

že jsme se blíže potkali až ve věku zralém. 

Vážíme si skromného, tichého a velmi 

slušného souseda, o jehož profesionální 

odborné kvalitě svědčí dosažené postavení. 

Po absolvování mnichovohradišťské 

jedenáctiletky vystudoval Vysokou školu 

zemědělskou v Praze. Umístěnka ho zavedla 

do podhůří Šumavy, do JZD Červené Poříčí 

u Klatov. Od roku 1968 začal působit na 

katedře zahradnictví Vysoké školy země-

dělské, kde nakonec vedl obor květinářství 

jako docent České zemědělské univerzity.

Pepíček, tak mu říkávala maminka 

a všichni jsme toto oslovení převzali, dojíždí 

na rodovou chalupu v Malechovicích z Kralup 

nad Vltavou, kde se svou ženou Vlastičkou 

žije. Oba se stali členy Občanského sdružení 

Malechovice a podle svých možností se 

zúčastňují pořádaných akcí – viz. www.

malechovice.cz.

Na loňské besedě v Libošovicích 

o rodových jménech na Sobotecku 

reprezentoval ing. Josef Brixí svoje příjmení 

zajímavou přednáškou. Přítomní posluchači 

se dověděli mnohé o pokojových rostlinách. 

Máte-li, milí čtenáři, chuť, možnost a čas, 

vyhledejte na svém počítači webové stránky 

www.libosovice.cz a začtěte se.

Upřímně a z celého srdce přeje 

vzácnému jubilantovi hodně zdraví a radosti 

z obou dětí i vnoučat za sousedy a přátele 

z Malechovic

Alena Pospíšilová
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Na Benešově
Karol Bílek

Mnoho přátel mi říkalo, abych 

napsal paměti. Tak jako já jsem 

o totéž prosil řadu svých starších přátel. 

A dopadl jsem stejně jako oni – nemám 

čas. Tak si zatím alespoň trochu 

zavzpomínám na dobu kolem poloviny 

20. století, na lidi, které jsem znal 

a kteří patřili v té době do mé milované 

Sobotky. Nebudou to nějaké soustavné 

vzpomínky, chci zde tentokráte jen 

krátce připomenout okolí svého 

bydliště. Myslím, že za pozornost stojí, 

kolik zde žilo řemeslníků. A omlouvám 

se za omyly a nepřesnosti – může za 

ně nespolehlivá lidská paměť. Takže 

prosím čtenáře za opravy a doplňky.

Bydleli jsme v Sobotce, v její 

části, která se jmenuje Benešov. Sobotka 

totiž, i když je to malé dvoutisícové 

město, byla rozdělena podle vzpomínek 

pamětníků na 9 čtvrtí: Staré Město, Nové 

Město, Březno, Předměstí, Celna, Karlov, 

Šafranice, Vodňany a Benešov. Březno 

a Předměstí bývaly samostatné vesnice. 

Dnes by nastal mnohde problém, kam 

začlenit rozsáhlou novou zástavbu.

Měl jsem ten náš Benešov rád. 

A jak jsem se v květnu roku 1945 bál 

a brečel, když revoluční rozhlas hlásil, 

že na Prahu jedou německé tanky 

od Benešova. To jsem ještě nevěděl, 

že Benešovů je více. Takže i hasičský 

popěvek Hasiči jedou, stříkačku vezou 

s jejím zakončením ...hoří Benešov jsem 

vztahoval sem.

Benešov začínal nad dnešní 

školou. Protékal jím jeden z pramenů 

potoka Klenice. No, protékal je silné 

slovo – ona totiž v zimě zamrzla, v létě 

obvykle vyschla, takže trochu vody 

zde teklo jen na jaře a na podzim. Ale 

občas se dovedla pořádně vzedmout 

a rozvodnit se. Tekla od Bořenov podle 

Zadní cesty, pod Kubovou zahradou 

prošlo koryto pod silnicí a pokračovalo 

ke Spyšovské ulici. Dnes je potok skoro 

celý zatrubněný. Říkali jsme mu také 

prostě strouha.

Ale pojďme se projít po 

Benešově. Když jdeme po silnici od 

školy ke Staňkově Lhotě, byl zde vlevo 

nejprve patrový dům Holmanův. Starý 

pan František Holman, italský legionář, 

tu měl hodinářskou dílnu a mne už jako 

malého oslovoval: „Sousede!“ Jeho syn 

Pepa se zastřelil, údajně z nešťastné 

lásky. V přízemí měl ještě koloniál 

pan Škrdlík, nadšený sokol, jehož syn 

Láďa hrál výtečně na housle. V patře 

žil učitel, básník, muzikant a předseda 

MNV František Stuchlík a po jeho smrti 

korpulentní paní Stuchlíková. Bydleli tu 

i Votroubkovi – Míla byl prostý hoch, 

zametal městské ulice, každému podával 

ruku. Rád se účastnil baráčnických 

slavností, všichni ho měli rádi. Já jsem 

do tohoto domu chodíval k paní 

ředitelce Gabriele Mačenkové, jedné 

z mých učitelek lásky k Sobotce. Byla 

to ona, která mi půjčila svůj rukopis 

Sobotecké vlastivědy a brzy nato 

i Pekařovu Knihu o Kosti. Pak dům 

koupili Bůvovi – stará paní Aninka 

bývala dlouholetou paňmaminkou 

sobotecké Obce baráčníků, dcera Anna 

byla provdaná Janků. Bydlela tu i tichá 

zdravotní sestra Dobrunka Hanušová 

a později vdova po panu učiteli Frýbovi 

Ludmila.

Pokračování v příštím čísle…

Bývalá Macounova kovárna Na Benešově

Cesta do Sobotky
Byl už skoro konec léta, ale ještě ne 

podzim, když jsme vyjížděli s manželkami 

vědců a dvěma manželskými páry účastníků 

konference jednoho z ústavů ČSAV do 

Českého ráje.

Vedoucí zájezdu paní Květa, 

mladá schopná inženýrka chemie, mne 

vybídla, protože z Českého ráje pocházím, 

abych jela s nimi a pomohla dle svých sil 

v místech, která znám.

Na „Kulatém“ náměstí (Vítězné 

v Dejvicích) se nás sešlo kolem dvaceti 

a my dvě. Jinak samé cizinky – USA, 

Kanada, Německo, Francie a Japonsko. 

Dvě Američanky byly s námi už rok předtím 

na výletě v Kuksu. Paní Květa naplánovala 

program cesty a stvořila vkusného průvodce, 

kterého rozdala po nasednutí do autobusu. 

První zastávka byla v Přerově nad Labem, 

kde jsme si prohlédli údajně středověkou 

vesničku s dřevěnými domky, ukázkami 

práce řemeslníků a středověkým šenkem.

Paní Květa souhlasila, abych se 

vrátila k autobusu dřív, mám hůl, a tak to jde 

pomaleji. Kousek přede mnou šla manželská 

dvojice z autobusu. Počkali na mne. Pán měl 

na klopě jako všichni účastníci kongresu 

malou visačku – Prof. dr. H. Sch., katedra 

přírodních věd, Mnichovská univerzita. Měl 

pravděpodobně přednášku už za sebou, 

a proto jel s paní, vysokou blondýnkou od 
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pohledu milou, která hned hlásila, že mluví 

jen německy. Pán doplnil, že také polsky a že 

pochází z polského pohraničí.

V autobuse se mluvilo anglicky. Pan 

profesor prohlásil: „Já rozumím česky.“ Já 

zase, že německy také rozumím, trochu. 

Nastoupili jsme do autobusu. Pán a paní 

seděli na prvních sedadlech, my s paní 

Květou na posledních, protože jsme vedle 

sebe měly rozloženy materiály, mapy 

a prospekty. Ještě než se autobus rozjel, přišel 

pan profesor k nám dozadu a usedl na volné 

místo. „Popovídat,“ řekl česky. Po několika 

pokusech, kdy on občas nerozuměl češtině 

a já němčině, jsme se vrátili k angličtině. 

Měli jsme ten hezky vybavený program paní 

Květy, hned na první straně Humprecht 

a Sobotka. Jako patriot jsem začala něco 

navíc povídat o Sobotce, ale pan profesor 

mile prohlásil: „Já Sobotku znám.“

„Ale jak, kdy?“, ptala jsem se já.

„Z pětačtyřicátého roku. Byl jsem tam 

půl roku nasazený na práci u sedláka.“

„A u koho? V které vesnici?“

„Spyšova,“ zněla odpověď.

,„To je moje rodná vesnice.“

,A pak pan profesor, kterému bylo 

v pětačtyřicátém 15 let, začal jmenovat 

obyvatele Spyšovy: „Černý u kapličky“ (to byli 

moji rodiče), „Černý, hospoda“ (to byl tatínkův 

bratr), „Kučera, Malá Spyšova, Kučera, Velká 

Spyšova – u toho jsem pracoval. Byl vdovec 

a domácnost mu obstarávala tchyně, paní 

Macounová. Krávy chodila podojit Libuše“ – 

dost mi trvalo, než jsem si vybavila příjmení. 

Kučera si ho vybral v ubytovně v Sobotce, kde 

jich byla ze Sudet skupina. Ráno na šestou 

chodili na práci k sedlákům v okolí, navečer 

se vraceli zpět.

Asi po týdnu mu Kučera nabídl, aby 

spal ve velké světnici na prázdné posteli po 

jeho ženě, aby se nemusel každý navečer 

vracet do Sobotky.

Pan profesor pak ještě jmenoval 

několik dalších sousedů z naší vesnice, která 

v té době měla 32 popisných čísel. „Tohle 

by si člověk vážně nemohl vymyslet, natož 

pamatovat ta jména“, řekla Květa vedle 

mne.

A už tu byla Sobotka. Jeli jsme na 

parkoviště u hřbitova, pak krátká procházka 

po hřbitově – Václav Šolc, Fráňa Šrámek 

– moc jim to asi neříkalo, ale Japonky pilně 

fotografovaly... Pak podél hřbitovní zdi 

k Humprechtu. Doufala jsem, že si cestou 

v autobusu přečetli základní data v našem 

průvodci, ale přesto paní Květa prohlásila, že 

jsem tady doma, tak abych se ujala slova.

Z mé strany došlo ihned po vstupu 

do zámku k úhybnému manévru. Požádala 

jsem mladou průvodkyni, aby zpomalila, 

a začala jsem větu po větě to podstatné. 

Humprecht Jan Černín z Chudenic, neobvyklý 

oválný tvar budovy na malém skalnatém 

podloží, reminiscence na Galatskou věž 

v Konstantinopoli, stavitel Carlo Lurago 

1666, po požáru 1678 stavitel Francesco 

Ceresolla přistavěl ještě jedno podlaží, kde 

se nalézá hodovní síň s ozvěnou (hned jsme 

vyzkoušeli), 16 metrů vysoká, se sedmi okny 

umístěnými vysoko pod stropem.

Pak jsme ještě obešli dokola ochoz, 

odkud bývá krásný výhled.

Autobus nás odvezl na náměstí, 

byl už čas oběda na Poště, dopředu 

objednaného. Kachna, knedlík, bílé 

a červené zelí a kdo chtěl, pivo. Všichni 

s chutí jedli, i Japonky a Francouzky, které 

byly mírně rezervované.

Po obědě jsem zašla k panu Bázlerovi 

pro klíč od Šolcova domu. U Šolců mi zase 

paní Květa řeč předala – tak obsáhlé jako 

na Humprechtě to ale nebylo. To, co mi 

nedávno předtím vyprávěl dr. Samšiňák 

stran skoro dokončené rekonstrukce, bylo pro 

mne občas k nepřeložení. Pavlač? Dřevěný 

ručně vydlabaný okap? Šindelová krytina na 

střeše? (Dodatečně jsem zjistila, že šindel je 

i v němčině šindel.) Černá kuchyně se starý-

mi hrnci a různými artefakty? Kameninová 

mísa s jakousi palicí na tření máku?

Venku pak chodníček podél celého 

domu z pískovcových dlaždic. (Jak se to 

proboha řekne česky?, povzdechla jsem si. 

Natož anglicky. Pavement určitě ne.) „Z á - 

h r o b e c “, ozvalo se za mnou tiše. Velice 

vděčně jsem panu profesorovi poděkovala. 

Nakonec jsem dospěla k názoru, že je to asi 

zápraží...

Od Šolcova domu jsme šli ke 

kostelu, kde jsme toho mřížemi zrovna 

moc neviděli, a pak zadem po schůdcích 

k rodnému domu Františka Věnceslava 

Jeřábka, odtud Jeřábkovou ulicí kolem sochy 

sv. Anny, pak Novoměstskou úzkou ulicí 

podél sešlého Ganzova domu na náměstí; 

Japonky dům naštěstí fotografovaly zepředu. 

Mariánské sousoší, kašna a nakonec 

cukrárna Stáza. Nikdo si nestěžoval, že ty 

dorty nemůže a že sladké nechce.

Kolem půl páté jsme nasedali do 

autobusu a jeli už bez přestávek do Prahy. 

Pan profesor seděl opět s námi vzadu a celou 

zpáteční cestu jsme povídali.

Po nějakém čase jsem dostala 

německý dopis se třemi stránkami jeho 

vzpomínek, jak pracoval u sedláka Jana 

Kučery. Dokonce i tam se vyskytuje ono 

slovo  z á h r o b e c .

Milena Kovářová

Nad verši 
Josefa Jindry

Pan Ing. Josef Jindra je sobotecký 

rodák (1934), kterého jsme dlouho znali 

jako odborného výzkumného pracovníka 

(v oboru monokrystaly), ovšemže s širokými 

kulturními zájmy, v mládí i jako sportovce. 

Teprve v penzi se představil širší veřejnosti 

jako básník – další básník sobotecký. Jeho 

verše ovšem nejsou zdaleka začátečnické.  

Jsem přesvědčen, že psal verše už daleko 

dříve, ale „nešel s nimi na veřejnost“. 

Mám tu v rukou tři jeho nevelké 

sličné knížky veršů: Střídavě oblačno 

(1998), Bělení prádla (2004, 2. vydání 2010) 

a Střípky v zemi (2010). První mu ilustro-

val Pavel Trnka, druhou Káťa Krausová 

a k ilustrování třetí knížky si k ní přibral ještě 

Martinu Bachovou a Hanu Srbovou. 

Otevři tiše/ Mám plnou náruč/ 

Nesu v ní úsměv/ 

Zrychlený dech/ 

Plyšový polibek/ 

Růžový sen/ Vůni 

konvalinek. Těmito 

verši otevírá svou 

sbírku první, a 

otevírá ji šťastně. 

Potěší nás v ní 

řádka intimních 

lyrických básní, 
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ale tady v Sobotce zejména Lavička pod 

Humprechtem, inspirovaná známými verši 

Šrámkovými, stejně jako báseň V poledním 

lese kdo miluje… V závěrečném čtyřverší 

první části sbírky si básník povzdechne: 

Pánové Seiferte, Šrámku, Nezvale…/ proč 

nepsali jste trochu nedbale./ O lásce všechno 

od rána po ráno/ bylo už vámi dávno 

popsáno.  V tom mu ale nevěřme. Svými verši 

dokládá, že téma lásky je nevyčerpatelné. 

Do slunce podzimu/ stáčených vín/ 

zabloudila trpkost/ jeřabin je motto sbírky 

Bělení prádla. Její první část má titul Jak 

zraje šedý zákal. Už ten napovídá, že se tu 

točí z jiného soudku než ve sbírce předchozí: 

Až připlazí se skleroza,/ adieu – kráso 

myšlení,/ pro kterou člověk sem byl vnesen 

nebo  a snazší nežli přát si zdraví/ je prosit 

lehkou smrt. To je v jistém věku realita, 

před níž básník neuhýbá. Teď raděj bodlák/ 

v prasklé nádobě/ než potom krásnou/ růži 

na hrobě, píše jinde. S těmito myšlenkami 

souznějí verše věnované Semtinské lípě 

Jak umírají lípy, a do jisté míry i Zimní výlet 

do ráje, v němž potkáme „troseckou Babu 

i Pannu“, Nebák, Věžická luka, Pekařovu 

bránu, Hlavatici… Tady doma (v básni 

Veseckým Plakánkem) básník chodí do 

svého já.

Když jsem v koutku zahrádky 

hloubil zemi ke vsazení stromku, zaleskly se 

zahrabané malé střípky dlaždiček a sklíček, 

se kterými si tady – kdysi dávno – možná 

hrály děti. Tak pan Jindra začíná a zároveň 

vysvětluje titulek své zatím poslední sbírky, 

v níž najdeme vedle veršů lyrických i řádku 

veršů a myšlenek aktuálně satirických, ale 

i zamyšlení vánoční (Když na Štědrý den prší, 

Když na Štědrý den sněží) a jiná. I v této sbírce 

se s autorem zastavíme u milých známých 

míst, jako je Roubenka nebo Humprecht, 

v máchovském připomenutí Karel Hynek na 

Kosti, v šrámkovské Písni o smutném ovčákovi 

nebo v básni Ta ranní chvíle s podtitulem 

Lednové náměstí v Sobotce. Ano, Sobotka 

se svým okolím je nevyčerpatelným zdrojem 

básnické inspirace.

Pan inženýr Jindra nás svými verši 

dovede provést naším krásným krajem, 

přivést ke vzpomínání i k zamyšlení, potěšit. 

A to není málo. Za to si zaslouží dík i obdiv. 

Aleš Fetters

Jiří Padevět
Cesty s Karlem 

Hynkem Máchou

Průvodce. Academia, Praha 2010, 372 s.

Jiří Padevět sestavil průvodce místy, 

která navštívil při svých putováních Karel 

Hynek Mácha. Sestavil je podle zeměpisné 

polohy a rozdělil do sedmi oddílů, z nichž 

první je věnován jeho rodné Praze a jejímu 

okolí. Našeho regionu se týká oddíl V. Východ 

a severovýchod, až na Sněžku, obsahující 

36 lokalit, počínaje Poděbrady. Uvádí vždy 

vzdálenost od Prahy, zeměpisné souřadnice, 

historii místa, číslo, pod nímž je uvedeno 

v Hradech spatřených, konstatuje, existuje-li 

Máchova kresba (ty ovšem nereprodukuje), 

a pokud lze, doplňuje citáty z Máchova díla 

vztahujícími se k místu. Je to tedy průvodce 

tematický, zpracovaný s velkou péčí. Autor 

všemi místy prošel a nafotografoval jejich 

současný stav, vždy několika barevnými 

fotografiemi. I tím je průvodce cenný. 

Z našeho širšího regionu do knihy 

zařadil hesla (v pořadí, které mi zůstalo 

záhadou): Klášter Hradiště nad Jizerou, 

Zvířetice, Valečov, Kost, Mladá Boleslav, 

Kumburk, Bradlec, Pecka, Zásadka, Trosky, 

Michalovice, Valdštejn, Mnichovo Hradiště, 

Frýdštejn, Malá Skála, Dražice, Miletín, 

Svijany, Hrubá Skála, Třebihošť, Radim, Libuň, 

Tábor, Zebín, Kozlov, Valdice.

Přiznám se, že když jsem četl anonci 

na tuto knihu, představoval jsem si ji a její 

uspořádání poněkud jinak. Přesto je velmi 

příjemné v průvodci listovat, prohlížet 

zajímavé snímky, připomínat si známá fakta 

i doplňovat to, co k nim autor často objevně 

přidává.  

Ještě bychom mohli upozornit na 

další loňskou máchovskou knihu. Napsal ji 

Milan Špůrek a nazval Poutník mnoha nocí 

s podtitulem Karel Hynek Mácha (Eminent, 

Praha 2010, 152 s.)  

Autor RNDr. Milan Špůrek, CSc. 

(nar. 1938) se zabývá hodně astrologií, což 

se projevuje zejména v druhé části knihy. 

V prvních částech shrnuje více méně známá 

fakta: Máchův romantismus, historii jeho díla, 

spory o podobu, vztah k ženám, dále pak 

jeho pouti včetně „pouti posmrtné“. Uvažuje 

nad Máchovými cestami k Bezdězu i jinam 

a zaznamenává domněnku, že Mácha mohl 

mít z jedné z těchto cest nemanželského 

syna s tehdy 16letou Aničkou Vrabcovou 

z Bukoviny u Hrubé Skály Františka Serafa 

Vrabce, nar. 1832 (což se domnívá houslista 

a hudební spisovatel František Žídek) 

a Špůrek dává do souvislosti s Máchovou 

básní Abaelard Heloise (otištěnou 23/1 1832 

ve Večerním vyražení, zde na s. 87-88). 

Aleš Fetters

Studio 
Šrámkova domu

Co se děje na naší domovské 

divadelní scéně?

Je pro vás novinkou, že Sobotka 

má vlastní divadelní soubor? Možná jste 

zapomněli na Studio Šrámkova domu. 

Soubor, který byl po desetiletí spojován spíše 

s recitační prací a poezií. 

I dnešní studio samozřejmě navazuje 

na tradice. Stále se věnujeme recitaci, dokon-

ce se můžeme pyšnit i těmi nejlepšími ve 

své kategorii, ale stěžejní je práce kolektivní. 

V letošním školním roce jsme pro vás připravili 

čtyři premiéry. Premiéry sice drobných 

divadelních útvarů, ale uvědomte si, že herci 

jsou třeba jen šestiletí. Délka a náročnost 

představení musí být vždy adekvátní věku 

a vyspělosti (tedy herecké) dětí.

V uplynulém roce jste mohli vidět 

inscenaci Kam víly nemohou dle předlohy 

Pavla Šruta. Hrála ji nejmladší skupina dívek, 

která nás i úspěšně reprezentovala v krajském 

kole v Hradci Králové. Studentská skupina 

získala na regionální přehlídce Mladá scéna v 

Červeném Kostelci „Čestné ocenění poroty“ 

za pásmo středověkých textů francouzské 

lidové poezie S láskou na kordy. 

Tatáž skupina před Vánoci uvedla 

premiéru adaptace povídky Rolanda Dahla 

Skopec na porážku. Inscenace vyznačující 

se černým humorem a opravdu dobrou 

detektivní zápletkou.

A na co se můžete ještě letos těšit? 

Na roztomilé pásmo Ezopových bajek 

v provedení nejpočetnější skupiny dětí. Se 
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švihem, lehkostí a ohromující energií vás toto 

pásmo čtyř bajek jistě potěší.

Z jiného soudku je inscenace Největší 

poklad světa z pera bývalých členek souboru 

Nely Knapové a Anny Buchalové. Vyprávění 

o tom, jak lehce ztrácíme a těžko získáváme 

dobrého kamaráda. Představení náročné na 

herecký projev dětí. Zde bylo nutné jít cestou 

vzdálenější dosavadní herecké práci, bylo 

třeba použít více psychologického herectví 

a to je pro věk aktérek devíti až jedenáctiletých 

opravdu náročné. Premiéra bude v březnu na 

okresní přehlídce, Sobotečtí se mohou těšit 

na jarní uvedení obou inscenací.

Pracovat s nadanými dětmi v přá-

telském kolektivu je vždy radost. Hlavní je, 

aby děti rády spolu něco prožívaly a bylo 

jim dobře, pak mohou i úspěšně společně 

pracovat. Já i všichni členové studia se těšíme, 

až se s vámi společně potkáme na nějakém 

představení. Přijďte, rádi vás uvidíme.

MgA. Lada Blažejová

vedoucí SŠD

Tříkrálová sbírka
Tak už zase přišel jejich čas, nejen 

koledníků, ale i kostýmů, které je pro ně třeba 

připravit, vyžehlit, přešít, spravit a spoustu 

jiných věcí udělat, aby mohli vyrazit do ulic 

a vzbudit pozornost lidí.

Mladí umělci Studia Šrámkova domu
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Letošní Tříkrálová sbírka byla v naší 

Oblastní Charitě povolena od 1. do 14. 

ledna 2011. Již 1. ledna mohli někteří naši 

občané prokázat svou solidaritu příspěvkem 

do pokladničky našim nejaktivnějším 

koledníkům. Slavnostní Jízda králů, poprvé 

v sedlech koní, však proběhla v Sobotce 

a v Dolním Bousově přesně v den svátku Tří 

králů, ve čtvrtek 6. 1. 2011. Celkem se v ulicích 

od 1. do 9. ledna vystřídalo 26 skupinek 

koledníků, spousta z nich byla tvořena i dětmi. 

Především dětským koledníkům patří letos 

zvláštní poděkování. Děti byly vytrvalé ve 

zpěvu i v náročném terénu Českého ráje. Jako 

poděkování pro ně připravila naše organizace 

zábavně-tvořivá setkání. Děti si zde ověřily 

své znalosti a celkový přehled o Tříkrálové 

sbírce a našem Domově, měly možnost 

zhlédnout DVD z 15. výročí a zasoutěžily si. 

Vyzkoušely si obrázky pomocí decoupage 

(ubrouskové techniky) a ty nejmenší skládaly 

a domalovávaly betlémy.

Rozpečetění pokladniček a sčítání 

finančních darů proběhlo jako již tradičně na 

městských a obecních úřadech spřízněných 

městeček a obcí z okolí. Kasiček bylo celkem 

24. Pověření pracovníci úřadů a zástupci naší 

Charity společně sčítali a zapisovali průběžně 

výsledky. Po rozpečetění i té poslední kasičky 

jsme mohli konstatovat úctyhodných 

96.354,- Kč. Tato vykoledovaná částka 

bude použita na zakoupení nouzových 

tlačítek pro přivolání pomoci ke klientům 

Charitní pečovatelské služby Sobotka. Dále 

pak k zakoupení a instalaci koupelnového 

kolejnicového zvedáku v Domově pokojného 

stáří v Libošovicích. Tento záměr bude 

podpořen koledníky z Farní charity Mladá 

Boleslav, kteří na tento účel vybrali krásných 

66.968,- Kč.  

Naše organizace věří v lidskou 

solidaritu, která se sice někdy s obtížemi 

hledá, ale o to větší radost přináší, je-li 

nalezena. A my ji letos nalezli už pojedenácté. 

Proto patří velké díky všem, kteří nejsou 

lhostejní k osudu druhých. DĚKUJEME!

Najmanová, Bruchová

  Knihovna  informuje
KNIŽNÍ NOVINKY

Beletrie 
J. Cronin - Přechod 
B. Morrow - Proutkařka 
S. A. Allenová - Zahrada kouzel 
J. Irving - Poslední noc na Klikaté řece 
P. Cornwellová - Kniha mrtvých 
D. Steel - Cesty osudu 
N. Sparks - Noci v Rodanthe  
                   - Talisman 
V. Větvička - Návrat na místa činů 

Naučná
H. Schauer - Delta force 
J. F. Coy - Výživou proti rakovině 
C. Allende - Posvátná místa 
G. Smith - Angličtina, otázky a odpovědi,  
                    nejen k maturitě 
M. Connell - Ronaldinho 

Dětská literatura
M. Radvanová - Dinosauřík Dino 
J. Kožíšek - Malí gratulanti 
kolektiv autorů - Moje první říkadla 
E. Faulová - Zlatá kniha pohádek o 
                       zvířátkách 

Na vaši návštěvu se těší knihovnice 

Pavlína Havlová
Letošní Tříkralová sbírka vynesla téměř 

sto tisíc korun
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Školní střípky

S ekologickou osvětou je třeba začít v raném věku

PROJEKT 
třídění odpadů

Dne 13. ledna 2011 připravily deváté 

třídy projekt o třídění odpadu. Projekt byl 

vytvořen pro malé prvňáčky, aby se o tomto 

cyklu dozvěděli něco více.

Na hodinách ekologie jsme se s paní 

učitelkou Pipkovou postupně připravovali na 

projekt, kterého se zúčastnilo celkem třináct 

žáků devátých tříd. Byli jsme rozděleni do 

skupin. Každá skupina měla na starost něco 

jiného. Sklo, papír, plasty a nebezpečný 

odpad.

Projekt jsme chystali zhruba měsíc. 

Při hodinách jsme dělali plakáty, na kterých 

byly informace o třídění odpadu. Také 

jsme na plakáty přilepovali různé obrázky 

a zdokonalovali jejich design. Obrázky 

a informace jsme vyhledávali na internetu 

a využili jsme i letáčků, které nám přinesla 

paní učitelka Pipková. Po dokončení plakátů 

jsme se věnovali přípravě činností, které by 

zpestřily průběh prezentace – třídění odpadu 

do kontejnerů, rozlišování barevného skla od 

bílého apod. Projekt o třídění odpadu jsme 

prezentovali v učebně zeměpisu. Připojili 

jsme k sobě lavice a rozložili na ně naše 

výtvory. Vše bylo připraveno a do učebny 

přišly děti. Rozdělily se do skupin a postupně 

chodily na stanoviště, kde jsme jim my 

deváťáci povídali o třídění odpadu. Paní 

učitelka Pipková ještě zapnula interaktivní 

tabuli, na které si pak prvňáčci zkusili odpad 

třídit.

Projekt o třídění odpadu jsme 

s úspěchem dokončili. Paním učitelkám 

i dětem se to velice líbilo a doufají, že si pro 

ně ještě něco podobného připravíme. My 

jsme byli rádi, že to máme za sebou, ale moc 

nás to bavilo.

Anna Konečná a Klára Švarcová, 9. B

PŘEDVÁNOČNÍ 
sportování  prvňáčků

Žáčci obou našich prvních tříd se ve 

středu 15. prosince 2010 sešli v tělocvičně, 

aby si společně zasoutěžili. Čtyři smíšená 

družstva zdolávala jednotlivé disciplíny velmi 

vyrovnaně, mnohdy o vítězství družstva 

rozhodovaly opravdu centimetry! Pěkné 

výkony byly k vidění i v hodu míčkem na cíl 

a do dálky. 

Závěr celé akce měl vytrvalostní ráz, 

úkolem bylo udělat co nejvíce dřepů. Nejlepší 

dívčí výkon byl neuvěřitelných 95 dřepů 

a chlapecký dokonce 115 dřepů!!! Tento výkon 

si zasloužil obdiv nejen u ostatních spolužáků, 

ale velice překvapil i nás - učitelky!

Během celé akce děti prokazovaly 

svoji úžasnou snahu i vytrvalost. Byly 

společným zápolením doslova nadšené a už 

teď se těší na nějaké další sportovní setkání. 
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Závěrečnou tečkou za touto akcí bylo předání 

diplomů, které si všichni malí sportovci 

zasloužili.

 

Alena Slavíková a Miroslava Drbohlavová, 

tř. uč.

BESEDA
Židovství v literatuře

V rámci osnov literárního klubu 

proběhla dne 10. ledna beseda s Terezií 

Dubinovou PhD. na téma Židovství v literatuře. 

Volně jsme tak navázali na dějepisný projekt 

devátých tříd Židovství v dějinách. Lektorka 

žákům devátých ročníků nejprve stručně 

zopakovala a shrnula stěžejní místa v historii 

judaismu a pak je seznámila s hlavními 

tématy a společenskými jevy a problémy, 

které se objevují v dílech židovských autorů.

Po obecném úvodu přešla 

přednášející k praktické části, ke konkrétním 

ukázkám z tvorby židovských autorů. 

Zvolila ukázky z díla Viktora Emanuela 

Sportovní zápolení mělo u prvňáčků velký ohlas

Frankla, Simona Wiensenthala, Else Laskera 

Schüllera, Šoloma Alejchema a Elie Wiesela. 

Texty s žáky přečetla a rozebrala po stránce 

obsahové i jazykové. Všichni po celou dobu 

besedy napjatě poslouchali, přestože téma 

je poměrně náročné na pochopení. Ukázky 

z děl byly zvoleny velice výstižně, byly 

poutavé a přiměřené věku posluchačů.

Naši žáci měli možnost zúčastnit 

se besed s Terezií Dubinovou, správkyní 

synagogy v Turnově, již několikrát, její 

přednáška měla vždy vysokou úroveň, 

byla poutavá a velice přínosná. Děkujeme 

a těšíme se na další příjemnou spolupráci. 

Naďa Ortová

ŠACHY
na naší škole

Šachový kroužek na naší škole působí 

již čtvrtým rokem. Žáci se aktivně věnují této 

královské hře a pravidelně se účastní školních 

i okresních přeborů. V tomto školním roce 

mladší žáci vybojovali na Okresním přeboru 

ZŠ v šachu, který se uskutečnil v Hořicích, 

krásné a zasloužené druhé místo. Je 

potěšující, že toto druhé místo dalo našim 

mladým šachistům možnost postoupit 

do Krajského přeboru ZŠ v šachu v Hradci 

Králové.

V krajském kole, které se konalo 

26. 1. 2011 v zasedací místnosti Slavie HK, 

naši školu reprezentovali mladší žáci ve 

složení – Petr Čerych a Jan Hlavatý ze 

4. ročníku, Petr Pipek a Vojtěch Noll z 5. 

ročníku. Našimi soupeři byli žáci dalších 

osmi základních škol.

Po registraci a následném rozlosování 

začala bitva na čtyřech stolech po čtyřech 

šachovnicích. Obsazení šachovnic záviselo 

na pořadí v soutěžích na základních školách. 

Za nás hrál na 1. šachovnici Petr Čerych, na 

2. šachovnici Petr Pipek, na 3. šachovnici Jan 

Hlavatý a na 4. šachovnici Vojtěch Noll.

Naši šachisté měli na začátku soutěže 

dobré rozlosování, a tak po třech kolech 

na tabuli svítil u ZŠ Sobotka zisk 7 bodů 

a 3. místo. Chlapci se radovali z výsledků 

šachových partií, ale dalšími soupeři byli žáci 

hradeckých škol. Naši borci všechny partie 
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prohráli, získali pouze 1,5 bodu a klesli na 

7. místo.

Do konce turnaje zbývalo poslední 

kolo a poslední možnost postoupit o jedno 

místo dopředu. Bylo nutné zvítězit nad 

soupeřem ze 4. ZŠ Jičín. S tímto družstvem 

naši již prohráli v okresním kole. Touha 

vrátit prohru a zároveň obava ze soupeře se 

promítala na všech šachovnicích. Nakonec 

naši mladí šachisté uhráli jen půl bodu 

a obsadili tak 7. místo v krajském kole 

s celkovým počtem 9 bodů.

Na slavnostním ukončení turnaje 

dostali naši borci diplom a sladkou odměnu.

Po náročném dni jsme se vrátili spokojeni 

domů do Sobotky. Věřím, že šachy zůstanou 

nadále úspěšným kroužkem na ZŠ Sobotka. 

Hra a následný úspěch našich mladších 

žáků se určitě projeví ve vyšším zájmu o tuto 

královskou, ale náročnou hru.

Oldřich Krofta

Sport
V sobotu 18. 12. 2010 se tým 

soboteckých florbalistů No-Rules Sobotka, 

který vznikl převážnou měrou ze žáků 

a dorostenců T. J. Sokola Sobotka, zúčastnil 

florbalového turnaje “Džíny Exel CUP 2010“ 

v Turnově.

Do turnaje se zapojilo celkem 10 

týmů. Jednalo se přitom o týmy složené jak 

z řad amatérů, tak i z ligových hráčů. Na naše 

hráče čekala nelehká skupina ve složení: 

Dragons Extasy, AC MB, LT Morganovi Sla-

máci a Gumák team. 

Hned první zápas se ukázalo, že bude 

složité prodrat se ze základní skupiny. Proti 

týmu AC MB náš tým No-Rules Sobotka sice 

dokázal držet krok, ale v závěru inkasoval gól 

na 2:1, na který již nedokázal odpovědět.

Sobotecký florbal žije ...
Do druhého zápasu No-Rules 

nastoupili s jasným cílem, a to porazit velmi 

silný tým Dragons Extasy z Mladé Boleslavi. 

Po celou dobu utkání se hra přelévala 

ze strany na stranu, ale náš tým dokázal 

zabojovat a s konečným skóre 3:2 senzačně 

porazil favority turnaje.

Ve třetím utkání na náš tým čekalo 

seskupení LT Morganovi  Slamáci z Turnova.  

Zde se na náš tým řádně nalepila smůla. 

Začátek byl sice vyrovnaný co do nasazení, 

tak i do skóre 1:1, ale poté přišly dva smolné 

góly a náš tým opět prohrál, tentokrát 3:1.

V závěrečném utkání skupiny tak 

nezbývalo nic jiného, než porazit téměř 

dokonalý tým Gumáků. Naši florbalisti si byli 

vědomi toho, že je buď čeká boj o poslední 

místo turnaje, nebo naopak díky skóre 

ze vzájemných zápasů s týmy ve skupině 

semifinále. Gumák team našim borcům nic 

zadarmo nedal, a tak rozhodlo až trestné 

střílení po faulu na našeho klíčového hráče 

D. Macouna, který nedal brankáři Gumáků 

šanci, a tak naši senzačně proklouzli až do 

semifinále.

V semifinále na tým No-Rules Sobotka 

čekal tým Bastafidli, který prošel skupinou 

bez ztráty bodu. To, že se náš tým probojoval až 

do semifinále, naše hráče natolik povzbudilo, 

že dokázali přehrát i tento dosud neporažený 

tým a postoupili tak do finále celého turnaje. 

Nutno zmínit, že nebýt skvěle chytajícího 

brankáře Dominika Olbricha by tomu asi tak 

nebylo, protože ten dokázal soupeři vychytat 

i stoprocentní gólové šance. 

Ve finále naši opět natrefili na skvěle 

hrající domácí tým LT Morganovi Slamáci. Po 

vyrovnaném začátku dokonce vedli brankou 

P. Šlechty 1:0, ale poté domácí zabrali, nadělili 

našim borcům 3 góly a vyhráli tak stejně jako 

v základní skupině 3:1.

Vítězství tedy patřilo turnovskému 

týmu, ale naši obsadili opravdu skvělé 

druhé místo. Turnaj ukázal, že když se 

dá dohromady parta mladých lidí, která 

jde za svým cílem, hraje jako tým a tvrdě 

bojuje, dokáže porážet i silné týmy složené 

z amatérsky hrajících i ligových hráčů. 

Tímto bych chtěl všem zúčastněným 

poděkovat za předvedený výkon a za skvělou 

reprezentaci našeho města. 

P. Š.

vrchní řada zleva doprava: Pavel Ficek, Vojtěch Hanuš, Jiří Kunst, Jan Tomsa, Tomáš Hudec, Vojtěch Kalinka, 
Filip Kupec, Milan Fejfar, Lukáš Kunst
spodní řada zleva doprava: Dominik Stránský, Dominik Olbrich, Pavel Šlechta, Daniel Macoun
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Jezdecký klub Sobotka

Zhodnocení uplynulé sezony 2010 

Na začátku nového roku 2011 si 

dovolujeme zhodnotit uplynulou sezonu.

Loňská sezona byla velmi pestrá. 

Začněme nejprve u samotného klubu. 

Klub má 46 řádných členů. Z toho má 32 

členů sportovní licenci. V majetku členů 

klubu bylo na konci roku 2010 43 koní. 20 

mělo sportovní licenci. V loňském roce se 

v Sobotce narodila dvě hříbata. Jeden hře-

beček plemene Welsh Pard Bret byl pokřtěn 

Speedy a druhý hřebeček plemene ČT je 

Carmelo. Sportovní úspěchy sezony 2010: 

V soutěžích jednospřeží :

Alena Brixová – Desperado - 1. místo 

Svojetice, dále 7. místo v Albertovci, 9. 

místo ve Slatiňanech, 7. místo v Rudě-Lány, 

3. místo v Mikulově, 4. místo v Pardubicích, 

8. místo v Humpolci ve finále Zlaté podkovy 

a 5. místo v Polici n. Metují. Desperado 

soutěžil úplně první sezonu a jako pětiletý 

kůň neměl možnost startovat v Mistrovství 

ČR, které se konalo v srpnu v Semicích u Lysé 

n. Labem. V Poháru spřežení, kam jsou všem 

vozatajům započítávány body ze soutěží, 

Alena obsadila 10. místo z 35 vozatajů 

z celé ČR.

Pavel Matouš – Delisa  - 3. místo Svojetice, 

následovalo 7. místo ze Semic, 6. místo 

z Rudy-Lán a 5. místo z Pardubic. Více toho 

tato dvojice absolvovat nemohla, neboť 

Delisa se zranila a léčení bylo velmi dlouhé. 

V Poháru spřežení to pak bylo 14. místo.

Michal Kořínek – Nugát – splnili 9. místem 

v Pardubicích kvalifikaci pro  Mistrovství ČR 

konané v srpnu v Semicích. Na tomto MČR

pak Michal s Nugátem vybojovali krásné 

6. místo. A v Poháru spřežení pak 13. místo.

V parkurovém skákání:

Eva Tomsová - Zlatý Poklad - 5. místo 

v Hnanicích a tamtéž 1. místo z Přeboru 

Českého ráje v kategorii juniorů.

Anna Brixí – Drakona – 2. místo z 

Přeboru Českého ráje v kategorii juniorů. 

Dále 9. místo na Ptýrově. Drakona pak 

následně na domácích závodech v Sobotce 

ukončila svou úspěšnou sportovní kariéru 

a odešla na mateřskou dovolenou.

Veronika Havířová – Twist Runner 

– 6. a 2. místo doma v Sobotce a rovněž 

zde 1. místo z I. Mistrovství blondýnek.

Petra Drápalová – Meridien – 6. a 9. 

místo z Hnanic. Dále 10. místo z Přední 

Lhoty a 8. místo z domácího kolbiště. 

Zuzana Hošková – Erekce – první soutěžní 

sezona této dvojice a 8. místo z Horek.

V loňském roce jsme na kolbišti 

pořádali dvoje parkurové oficiální závody 

a troje závody v kategorii hobby. Ty poslední 

byly pak vozatajské a premiéra této disciplíny 

pod Humprechtem se opravdu líbila. Jen 

počasí nás letos trochu pozlobilo, ale to 

jediné bohužel neovlivní žádný pořadatel. 

Také Dětský den s koňmi se vydařil 

a soutěže dětí s koňmi, ale i psy byly zábavné 

jak pro soutěžící děti, tak pro diváky. Téměř 

ze všech akcí a závodů máme fotogalerii, 

kterou si můžete prohlédnout na stránkách 

našeho klubu a kterou akčně doplňuje 

naše šikovná fotografka Lenka Janatková. 

Pro letošní sezonu bude vystavena licence 

8 dalším sportovním koním a těší nás, že 3 

z nich jsou z našeho vlastního chovu. Dále 

nám přibude 1 jezdec pro soutěže spřežení 

párů pony a jeden pro páry velkých koní. Dva 

členové z kategorie dětí se chystají vykonat 

zkoušky pro získání sportovní licence. 

I pro letošek jsme naplánovali závody na 

domácí půdě. Jeden termín bude velikonoční 

– 23. 4. a druhý prázdninový tj. 30. 7. Hobby 

závody by měly proběhnout 24. 4. a 31. 7. 
a též 24. 9. Těšíme se na vás pod 
Humprechtem.

Alena Brixí

Na Nový rok se na kolbišti sešlo 24 koní k tradičnímu Novoročnímu skoku



Strana 16 LEDEN / ÚNOR 2011Zpravodaj
Šrámkovy Sobotky

Jubilea 
občanů, kteří oslavili 80, 85, 90 a více 

let, mají trvalý pobyt v Sobotce a v našich 
připojených obcích a současně vyjádřili 
písemný souhlas se zveřejněním svého 
životního výročí ve Zpravodaji Šrámkovy 
Sobotky.

První prosincovou jubilantkou 
s datem narození 6. 12. 1930 byla paní Jana 
Odstrčilíková ze Sobotky. Rodné příjmení 
prozrazuje, že byla jednou ze dvou dcer 
známého soboteckého stavitele Jana Laciny. 
Místní starší občané ji budou určitě pama-
tovat jako zdravotní sestru, která léta pů-
sobila v dětských jeslích v budově dnešního 
Městského úřadu v Sobotce. Přesto, že jesle 
byly brzy po roce 1989 zrušeny, vzpomíná 
na tuto práci ráda a docela vyslovila názor, 
že snad nikoho z absolventů to negativně 
nepoznamenalo. Paní Odstrčilíková vycho-
vala s manželem dva syny, oba však se svými 
rodinami žijí mimo Sobotku. Pravidelnou 
denní společnost jí dělají: pejsek, andulky, 
rybičky, má ráda květiny a zahradu 
a toto „hospodářství“ ji plně zaměstnává 
i naplňuje. 

14. prosince oslavila již 91. naro-
zeniny skromná, vždy uctivě zdravící paní 
Etela Bariová trvale bytem Sobotka. 
Narodila se na Slovensku, ale již dlouhá 
léta žije v Čechách - nejprve v Oseku a nyní 
v menším rodinném domku v našem městě. 
Společně s manželem vychovali 5 dětí, které 
už zase mají své rodiny a k mamince, babičce 
a také prababičce se vrací podle svých 
možností. O narozeninách to bývá většinou 
návštěva pravidelná. Vzhledem k vysokému 
věku již ráda přijme i pomoc sousedky, která 
dojde pro oběd, či někoho dalšího, kdo 
nanosí uhlí a dřevo… S přibývajícími léty je 
již pomoc nutná, přesto se paní Bariová velmi 
snaží, aby si co nejvíce činností zastala sama 
a obdivuhodně se jí to stále ještě daří.  

19. 12. 1925 se narodila paní Věra 
Jirdová, rozená Macounová ze Spyšové, nyní 
bytem v Sobotce, aktuálně však žijící u dcery 
Věry v Liberci. S přibývajícími zdravotními 
problémy už nepomáhala jenom podpůrná 
hůlka, ale byla nutná pomoc další osoby a tou 
se stala dcera. Pokud bude na jaře lépe, paní 

Společenská oznámení
Jirdová se už zase těší do Sobotky. Celý svůj 
aktivní pracovní život strávila zde. Pracovala 
v zemědělství, převážně v živočišné výrobě, 
a kraj tady má ráda. Vychovala dvě děti 
a vždy velmi vzpomínala na svého druhého 
manžela, zejména na společné dovolené 
na oblíbené chatě. Manžel byl starší, a tak 
v závěru jeho života mu byla velkou oporou 
a také vzornou pečovatelkou.

Téměř pod vánoční stromeček se 
před devadesáti lety narodila paní Jarmila 
Bendlová ze Sobotky. Narozeniny oslavila 
v rodině jedné ze dvou svých dcer, u paní 
Knapové, kde nyní žije. Drobná paní, na svůj 
věk stále ještě pěkně vyhlížející, vypadala 
v tomto prostředí velmi spokojeně. V aktivním 
životě působila v různých dělnických 
profesích a starala se o rodinu, jak nejlépe 
uměla. Provázel ji však docela závažný 
problém, slabší zrak, proto nemohla dělat 
všechny práce, ale jen ty, na které zrak stačil. 
I tak se může za svým životem s uspokojením 
ohlédnout. 

Paní Bendlová byla poslední 
jubilantkou, kterou jsem za zhruba 8 let 
při příležitosti narozenin navštívila. Bylo to 
hodně lidských životů…Vyprávění většinou 
příjemná, někdy i trochu smutná, taková, 
jaká život toho konkrétního člověka přinesl. 
Děkuji všem, kteří mi v tom jakkoliv pomohli, 
a paní Haně Rulcové, která bude pokračovat, 
přeji, aby se jí dařilo.  

Jaroslava Vraná  

Ještě jednou děkujeme paní Jaroslavě 
Vrané za dlouholetou a zodpovědnou 
práci v náplni této rubriky. Svými 
návštěvami a blahopřáními udělala 
radost mnoha lidem. 
Od 1. 1. 2011 se ujala gratulací jubilantům 
paní Hana Rulcová, rychtářka Obce baráč-
níků v Sobotce. Přejeme jí hodně sil.

redakce Zpravodaje Šrámkovy Sobotky

První, kdo oslavil narozeniny v roce 
2011, je paní Marta Barešová. Že je této 
paní 93 let, by hádal jen málokdo. Nebýt 
toho, že jí neslouží oči, vypadá oslavenkyně 
velmi dobře. Občas ji potkáte ve městě a vždy 
upravenou. Po smrti manžela žije mnoho 
let ve svém bytě a je naprosto samostatná. 
Vychovala 2 děti, syna a dceru. Syn, který 

bydlí také v Sobotce, je v každodenním 
kontaktu alespoň po telefonu. 
Sama říká, že měla zimu ráda a v posledních 
letech by jí nejraději prospala. 

Hned 3. ledna oslavil své kulatiny  
- 80 let pan František Šouta. Narodil se 
3. 1. 1931 v Sobotce. V 15 letech šel studovat 
do Liberce. Po ukončení studií šel na vojnu. 
Ještě na vojně se oženil a vrátil se do Mladé 
Boleslavi. Dlouhá léta pracoval jako elektrikář 
v Liazu v Mnichově Hradišti. Jak říká, Sobotka 
je hezké město, je tady krásně. S manželkou 
zde koupili domek jako chalupu, kterou 
si upravili na stálé bydlení. Před několika 
lety manželka zemřela. Pan Šouta je zcela 
soběstačný. Nyní si užívá spokojené stáří se 
svou přítelkyní. 

14. 1. 2011 se dožila 91 let paní 
Františka Dufková rozená Kuželová 
z Obrub. Pochází ze 4 dětí. Narodila se jako 
poslední. V roce 1942 se přivdala do Čálovic 
č. 1. Vychovala čtyři dcery, jedna dcera již 
zemřela. Celý život pracovala v zemědělství. 
Na to stále ráda vzpomíná. V 53 letech 
ovdověla. Nyní žije stále doma v Čálovicích, 
kde se o ni vzorně stará dcera Milena. Dvě 
dcery jsou provdané v Ostravě, za mamin-
kou jezdí. Vždy se všichni rádi setkávají. 

14. 1. 2011 se dožila krásného 
jubilea 96 let paní Kateřina Houžvičková. 
Její rodné město je ELBING v Německu. 
Válku prožila střídavě v Německu i zde. 
V roce 1943 se odstěhovala do Čech. Odejít 
z Německa mohla jen díky tomu, že měla 
za manžela Čecha a bylo kam jít. Vychovala 
s manželem Jar. Houžvičkou 4 děti. Před 40 
lety ovdověla. Zdraví jí slouží, a tak vzpomíná 
na celý život, a na to, co prodělala. Pracovala 
v bižuterii v Jablonci, ve ŠKODA Mladá 
Boleslav, v Sobotce v IZOLU. Syna a dceru 
Evu má v Sobotce. Ti za ní docházejí. Dcera 
Jára jezdí za maminkou z Prahy, dcera Hana 
přijíždí ze Šumavy, kam paní Houžvičková 
ráda jezdívala. Na dnešní oslavu ještě čeká 
vnučku Evičku s přítelem. Je stále usměvavá 
a spokojená a těší se na další léta. 

Všem uvedeným jubilantům vše nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let za 
všechny přeje 

Hana Rulcová  
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Leden a únor je neobyčejně 
bohatý na kulatá výročí končící jedničkou. 
Připomeňme si tedy velmi stručně alespoň 
ta hlavní, která mají vztah k Sobotecku.

27. 2. 1601 zemřel sobotecký děkan, rene-
sanční spisovatel Václav Brosius. 
15. 2. 1781 se narodil dlouholetý markvar-
tický kantor Josef Valenta.
17. 2. 1791 zemřel majitel kosteckého 
panství Antonín Vratislav-Netolický. 
25. 2. 1801 se v Leštině narodil spisovatel 
Jan Šolc, turnovský děkan a člen vlaste-
neckého kroužku kolem P. Antonína Marka.
16. 2. 1811 se narodil sobotecký písmák 
Antonín Šolc.
4. 1. 1821 se narodil malíř Bedřich Havránek, 
autor jednoho z nejhezčích obrazů Kosti.
27. 1. 1821 se narodil houslový virtuóz Josef 
Vendelín Sokol, syn soboteckého ranhojiče.
15. 2. 1831 se v Sobotce narodil náboženský 
spisovatel Augustin Velebín Neufus.
29. 1. 1841 se narodil spisovatel a novinář 
Primus Sobotka, který několikrát psal 
i o Sobotce.
12. 2. 1841 se v Sobotce narodil dvojnásobný 
pražský primátor JUDr. Jindřich Šolc.
28. 2. 1841 zemřel další „portrétista“ hradu 
Kost Josef B. Zwettler.
23. 2. 1851 se narodil malíř Karel Liebscher, 
který mnohokrát tvořil na Sobotecku.

16. 1. 1861 se narodila sobotecká učitelka 
a kulturní pracovnice Karla Zeislová. 
5. 1. 1871 se narodil Josef Boudyš, ředitel 
sobotecké školy, vlastivědný a kulturní 
pracovník.
14. 1. 1881 se v Sobotce narodila Gabriela 
Mačenková, ředitelka školy, vlastivědná 
a muzejní pracovnice. Zemřela 22. 1. 1961. 
5. 2. 1881 se v Přepeřích narodil významný 
právník Václav Tomsa.
12. 1. 1891 zemřel jičínský okresní hejtman 
Josef Freyburg, čestný občan Sobotky.
18. 1. 1891 se narodil sochař Karel Pokorný, 
spoluautor rodáckého pomníku na 
soboteckém hřbitově. 
4. 1. 1901 se narodil bakovský učitel 
a spisovatel Alois Havel, spolupracovník 
sobotecké Lažanovy tiskárny a ZŠS.
6. 2. 1901 se v Dobšíně narodil motocyklový 
závodník Jaroslav Frček.
16. 1. 1911 zemřel titulární ředitel Zemského 
archivu v Praze Julius Pažout, rodově 
z Horního Bousova. 
1. 1. 1921 se narodil František Kropáček, 
znalec motýlů, učitel na Sobotecku (Roveň, 
Dobšín, Dolní Bousov), spolupracovník ZŠS.
11. 2. 1921 se narodil Vladimír Kovářík, 
autor plastických vystřihovánek Kosti 
a Humprechtu pro nakladatelství Albatros. 
17. 1. 1931 zemřel sobotecký rodák 
a pedagogický spisovatel Karel Smrž.

25. 2. 1931 zemřel sobotecký rodák Karel 
Cumpfe, klasický filolog, ředitel gymnázia 
v Písku a dopisující člen České akademie věd 
a umění. 
21. 1. 1941 zemřel pražský sládek Josef 
V. Novák ze známého soboteckého rodu.
30. 1. 1941 zemřel historik našeho kraje Josef 
Vítězslav Šimák. 
27. 2. 1941 zemřel sobotecký rodák prof. 
Jaroslav Hrdlička. 
9. 2. 1941 zemřel sochař Josef Šejnost, autor 
portrétu J. B. Nováka na jeho pomníku na 
Žďánku. 
16. 2. 1941 zemřel mladějovský hoteliér 
Josef Ulrich. 
12. 2. 1951 zemřel sobotecký starosta, 
továrník Josef Bacovský.
28. 2. 1951 zemřel známý sobotecký znalec 
přírody Josef Šulc. 
3. 1. 1961 zemřel vlastivědný pracovník Ing. 
Václav Macoun z Oseka. 
13. 1. 1961 zemřela Františka Vačlenová 
z Plhova, autorka lidových románů.
22. 2. 1971 zemřel významný činitel ochrany 
přírody Českého ráje MUDr. Jiří Šolc 
z Turnova. 
4. 1. 1981 zemřel učitel František Vojtíšek 
z Libáně, spolupracovník ZŠS.
2. 2. 1991 zemřela sobotecká učitelka hudby 
Libuše Slavíková.

Karol Bílek

Opustili nás navždy 
listopad 

Dne 28. listopadu zemřela ve věku 68 let paní Jiřina Račková ze Sobotky. 

prosinec 

Dne 3. prosince zemřela ve věku 84 let paní Anežka Cermánková, rozená Folprechtová 

ze Sobotky. 

Dne 4. prosince zemřela ve věku 80 let paní Ludmila Kyndlová z Vesce. Dne 12. prosince 

zemřela ve věku 85 let paní Marie Vrkoslavová, rozená Cimbálová z Újezdu pod Troskami. 

Dne 22. prosince zemřela ve věku 83 let paní Jaroslava Tůmová, rozená Kubíková z Rakova. 

Dne 26. prosince ve věku nedožitých 83 let zemřela paní Marie Kyzivátová ze Sobotky, 

rozená Rejmanová z Příchvoje. Dne 28. prosince zemřel ve věku 89 let pan Josef Valkoun 

ze Sobotky. 

leden 

Dne 8. ledna zemřela ve věku 90 let paní Božena Bičišťová ze Sobotky. Dne 10. ledna ve 

věku nedožitých 87 let zemřel pan Josef Bryksí, rolník na odpočinku z Horního Lochova. 

Dne 13. ledna zemřela ve věku 71 let paní Helena Krumanová z Rovně. Dne 18. ledna 

zemřel ve věku 60 let pan Jan Řezníček, dlouholetý principál divadla Martínek z Libáně.

Vzpomínka
18. 12. 2010 uplynulo 10 let od úmrtí naší 
drahé maminky, paní Boženy Klímové, 
rozené Černé. 

S láskou a úctou vzpomínají 
Hana Petrželková s rodinou 
a Eva Soukupová s rodinou.

26. 2. uplyne 100 let od narození pana 
Josefa Najmana, bývalého obuvníka 
a muzikanta. 
3. 2. uplyne 41 let od jeho úmrtí. 
Kdo jste ho znali, věnujte prosím s námi 
tichou vzpomínku.

Syn Josef s manželkou

7. 2. 2011 uplynulo 90 let od narození 
PhMr. Zbyňka Krámka a MUDr. Vladka 
Krámka.

S úctou vzpomíná 
rodina Krámkova a Černá

Kulturní kalendář
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Inzerce
M�STSKÉ KULTURNÍ ST�EDISKO SOBOTKA 

vyhlašuje výb�rové �ízení na místo 

PRACOVNÍK M�STSKÉHO INFORMA�NÍHO CENTRA

Požadované p�edpoklady:
• min. úplné st�edoškolské vzd�lání
• znalost anglického nebo n�meckého jazyka 
• organiza�ní a komunika�ní schopnosti, p�íjemné vystupování, flexibilita 
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet) 
• výborná znalost Sobotky a jejího okolí (region �eský ráj) 

Nápl� práce - vý�atek:
• poskytování ucelených informací o Sobotce a �eském ráji 
• p�íprava projekt� v oblasti cestovního ruchu, tvorba propaga�ních materiál�
• zajišt�ní prodeje propaga�ních materiál� m�sta a upomínkových p�edm�t�
• správa internetových stránek m�sta
• vedení základního ú�etnictví M�stského kulturního st�ediska

Nabízíme:
• zajímavou, samostatnou a kreativní práci 
• platové za�azení: t�ída 8 

Hlavní pracovní pom�r na dobu ur�itou: od 1. 4. do 30. 9. 2011 (nebo dle dohody)

Strukturovaný životopis doru�ujte do kancelá�e M�stského kulturního st�ediska Sobotka
do 25. b�ezna 2011, nebo na adresu: M�stské kulturní st�edisko Sobotka, nám. Míru 3, 

507 43 Sobotka. Další informace na tel. 493 571 618, mks@sobotka.cz. 

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRR��BBEEŽŽEE
       /z veterinárn� kontrolovaných chov�, které zaru�ují kvalitu a vysokou užitkovost/

• 12h Vitin�ves /u hospody/ • 13h Libá� /m�st.tržnice/      
• 13:30 D�t�nice /na návsi/ • 14:30 Dolní Bousov /parkovišt� u bývalého kina/  
• 15:30 Sobotka /na Malém nám�stí/
• 16h Kn�žmost /parkovišt� na k�ižovatce-sm�r Branžež/  
• 16,30 Mnichovo Hradišt� /parkovišt� u obch. domu Družba/ 

Prodej 5.4.2011 p�i objednání 10ks  —> kbelík ZDARMA !!!
Ku�ice �erné, �ervené, bílé /nesou bílá vejce/ stá�í: 18týd.        cena: 150,-K�

Prodej 30.5.2011 p�i objednání 10ks dr�beže - Nutrimix ZDARMA!!!
/vitamínový a minerální p�ípravek pro zdárný r�st dr�beže/

Ku�ice �erné, �ervené       stá�í: 14-18týd.    cena: 130-150,-K�
Ka�eny pekingské /bílé brojlerové/               1-3týd.   60-80,-K�
Ka�eny barbarie /husoka�eny/               1-3týd.           90-110,-K�
Moularden /k�íženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd.            60-80,-K�
Husy /bílé/                      1-3týd.        130-150,-K�
Kr�ty /kanadské širokoprsé brojlerové/                  6-8týd.        250-290,-K�

Prodej 26.7.2011
Ku�ice �erné, �ervené                 stá�í: 14-18týd.    cena:130-150,-K�
Modré, kropenaté, sussex                                       stá�í: 14-18týd.    cena:130-150,-K�

Prodej 13.10.2011
Ku�ice �erné, �ervené                 stá�í: 14-18týd.    cena: 130-150,-K�

Dr�bež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava  
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

INZERCE VE ZPRAVODAJI 
ŠRÁMKOVY SOBOTKY

Forma a ceník inzertního rámečku:

120 mm x 180 mm 
(polovina strany ZŠS na šířku)

1 000 Kč vč. DPH

120 mm x 90 mm 
(čtvrtina strany ZŠS na výšku)

500 Kč vč. DPH

60 mm x 90 mm 
(osmina strany ZŠS na šířku)

250 Kč vč. DPH

Pokyny pro inzerenty:
•  Inzerci dodat nejpozději v den uzávěrky 

na adresu mks@sobotka.cz - formát .doc, .pdf nebo .jpg
•  Platbu lze uskutečnit hotově nebo na fakturu

•  Další informace na tel. 493 571 618
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Zveme vás 
do obch�dku

ZDRAVÍ�KO
Ji�ínská 229, Sobotka (u �eské spo�itelny) 

nov� otev�eno od 8. 2. 2011
Najdete zde:

- knihy plné poznání                                                                - p�írodní kosmetiku 
- bylinné �aje                                                                            - dia výrobky, bezlepkové výrobky 
- racionální výživu                                                                    - solné svícny, sví�ky
- bylinné preparáty pro zvýšení odolnosti organismu       - dárkové p�edm�ty

      Ženské kruhy - Sdílení a podpora v kruhu žen nám p�inese poznání svého nitra, pom�že
nám pochopit své pot�eby, touhy a p�ání. Spole�n� budeme hledat novou ženskou cestu - 
propojením dávných ženských znalostí, moudrostí a rituál�.
Duhové kruhy - Neformální setkání pro muže a ženy. Na t�chto setkáních prozkoumáme, 
kam sm��ujete, kudy jdete a kdy tam chcete dojít? Prozkoumáme, zda cíl, který hledáme, 
není tady a te�.
Setkání probíhají jednou m�sí�n�, pokaždé s jiným obsahem. 

Zdravé va�ení - V m�sících únoru a b�eznu budou probíhat p�ednášky o stravování. 
P�ijímaná strava a nápoje ovliv�ují celkovou kvalitu života. P�ednášející zd�razní
praktické rady pro úpravu, kombinaci a orientaci v nabídce potravin. 
Na Vaše setkání se t�ší Jana Borovi�ková
tel: 728 329 409, borovickj@seznam.cz

Masérské služby
Holistická masáž - celot�lové i �áste�né masáže (nap�. krku, zad, nohou,...) 
Lymfatická masáž - pomáhá k odstra�ování škodlivin z t�la a regeneraci organismu 
Lifting - p�edchází stárnutí pleti a vzniku vrásek, zvyšuje pružnost pokožky 
Masáže lze spojit s akupresurní masáží plosky nohou nebo s lé�ivým p�sobením energie 
Reiki.
T�lové svíce - vytahují z t�la škodliviny, toxiny, bolest, zán�ty, podlitiny, kameny, cysty atd. 
                                         Otvírací doba: ÚT – PÁ     9.00 - 17.00 
                                                                          SO     9.00 - 11.00

T�ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT�VU!
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Uzávěrka dalšího čísla 31. 3. 2011

M�stské kulturní st�edisko Sobotka a T. J. Sokol Sobotka  

vás srde�n� zvou na 

SS O B O T E C K Ý
P L E S
19. 2. od 20:00   
Sokolovna Sobotka
Hraje skupina Premiér a DJ Vranovský 
Vstupné 100,-
Vstup ve spole�enském od�vu
P�edprodej vstupenek v M�stském informa�ním centru Sobotka nebo na tel. 493 571 587 

DĚTSKÝ  
KARNEVAL

hry a soutěže pro dě�  
dne 12. 3. 2011 
v 15:00 hodin
sokolovna Sobotka


