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KRKONOŠE, ČESKÝ RÁJ a okolí
Pevnost Boyard byla dětským
snem. Ten se možná vyplní

nalinových úkolů. Jsou jistě
zvědaví i na Paklíče a otázky
otce Fura.
ŽENY SE SHÁNĚLY HŮŘ
„Chtěli jsme vytvořit smíšený tým, ale bylo těžší sehnat ženy. Některé už předem podceňovaly svoje fyzické síly, další byla před
maturitou, jiná otěhotněla,“
krčí rameny David a tvrdí,
že s mužskými soutěžícími
problém nebyl. „Jdeme do
toho s bráchou Ladislavem,
jsme akční. Přidal se i kamarád Jakub Píč z Hronova.
Měli jsme popřípadě i ná-

hradníky,“ popisuje. Dodává, že nakonec se s nimi
přihlásily Monika Hovádková od České Skalice a
Andrea Kulichová od
Dobrušky.
ČLOVĚK SE MUSÍ ZAPŘÍT
Soutěž si všichni chtějí
hlavně užít. „Teď je důležité, aby nás vybrali. Vyhrané
finance by byly příjemným
bonusem. Darovali bychom
je někomu potřebnému.
Pár tipů už máme,“ zamýšlí
se David Líbal. Pevnost už
kdysi při návštěvě Francie
viděl, ale pouze z dálky.

Na otázku, jestli budou
společně trénovat, odpovídá: „Moc to nejde. Každý
máme něco, co nám nesedí, ale člověk se musí zapřít
a dát to. Chceme si to zkusit, v televizi se zdá všechno jednoduché,“ usmívá se.
Pevnost Boyard je francouzská dobrodružná televizní soutěž, v níž tým plní
nejrůznější úkoly a na
konci má uhodnout heslo k
otevření trezoru. Když se to
podaří, musí nabrat co
nejvíce peněz a odnést je
do bezpečí. Pak spadne
mříž a vypustí tygry... (reh)

Hradec Králové – V případu
Lukáše Nečesaného (25)
včera Krajský soud v Hradci
Králové zkoumal okolnosti,
za nichž dostala kadeřnice,
která se stala obětí pokusu
o vraždu, policejní ochranu.
Policista, který ochranu ženy schválil, však soud upozornil, že nebyl zbaven ml-

čenlivosti, takže o některých
věcech nebude hovořit.
„Účelem krátkodobé
ochrany je ochrana osob,
které by mohly být potenciálně ohroženy na životě či
zdraví,“ řekl a připustil, že
může jít také o hrozbu
ohrožení psychického, tedy,
o nátlak. Na otázku obhájců
řekl, že Nečesaný, který je z
pokusu o její vraždu podezřelý a byl v té době ve

věznici, nebyl důvodem k
přidělení ochrany.
Soud včera hlavní líčení
odročil na začátek listopadu,
kdy se bude zabývat pachovými stopami nalezenými
na místě činu.
K pokusu o vraždu kadeřnice došlo před čtyřmi lety v
Hořicích. Pachatel bil ženu po
hlavě polenem a pak jí ukradl
deset tisíc korun. Nečesaný,
který přiznal, že byl na místě

Rychnov n. Kn. – V duchu motta „Hudba je způsob obdarování naší duše bez návaznosti na události okolo nás“,
které kdysi vyslovil George Santayana, se v neděli 24. září
uskuteční v kostele sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou
benefiční koncert pro Domácí hospic Setkání. Účinkují na
něm Prausův pěvecký sbor a komorní sbor X-tet pod vedením Dagmar Zemánkové. Návštěvníci, kteří přijdou
podpořit činnost rychnovského hospice, uslyší skladby z
dob minulých i ze současnosti, skladby lidové, etnické,
swingové, zkrátka každý si tu najde to své.
(ehl)

krátce před činem, a měl v té
době dluhy, byl za čin pravomocně odsouzen, Nejvyšší
soud však verdikt zrušil a věc
vrátil k hradeckému soudu.
Když se kadeřnice po
vážném zranění zotavila,
byla vystavena velkému
tlaku ze strany některých
médií, ale i různých samozvaných vizionářů, kteří
jí navštěvovali a tvrdili jí, že
ví, kdo čin spáchal. (vit)

V Libáni dnes zpívá Severáček
Libáň – O.p. s. Foerstrovy
hudební festival v Libáni zve veřejnost na
koncert libereckého
dětského pěveckého souboru Severáček v sobotu 23.
září od 15 hodin v
libáňském kostele
sv. Ducha. V programu zazní sborové
duchovní písně od
středověku až po baroko,
řákovy Moravské dvojzpěvy a
americké spirituály a gospely. (red)

Vražda zavřela pověstný novopacký bar.
Čeká Levín nová kapitola slávy?
Manželský pár obviněný z
vraždy u Lázní Bělohradu
byl úzce spjatý s
problematickým podnikem
v Nové Pace. Čekají
restauraci lepší zítřky?
Nová Paka – Kolem budovy
s číslem popisným 317, která
stojí přes tři sta let v centru
Nové Paky, bylo vždycky živo. V průběhu času však
pokaždé tak trochu jiným
způsobem.
SPLETITOST HISTORIE
Původní zájezdní hostinec,
ke kterému patřilo také
řeznictví, zažil zlatou éru ve
třicátých letech. „V roce
1934 chtěl otec přestavět
dům na moderní restauraci,“ uvádí místní pamětník
Jiří Hylmar. O devět let
později byty nad hospodou
obsadili němečtí úředníci.
Po válce se objekt zalíbil
také ruské a následně české
armádě.
„Za časů provozního pana Košíčka z Prachova byl
provoz na vysoké společen-

LOKALITA I BUDOVA mají nepopiratelný potenciál. Jaký bude
osud provozovny, však zatím není jasné. Foto: Deník/pec

ské úrovni,“ vzpomíná na
padesátá léta Jiří Hylmar.
„Chodil jsem tam od
svých šestnácti. Byl to nejlepší podnik na Pace. Konaly
se tam zábavy,“ popisuje
šest a padesátiletý novopacký rodák Josef.
Oslovení pamětníci si jako
první vybavují příjemné
posezení u oken tehdejší
kavárny, při kterém pozo-

rovali život ve městě. Vzápětí vzpomínají na úsměvné
zážitky z mládí, které se
odehrály na zdejších pověstných bálech.
Po restituci byla restaurace vrácena rodině původních majitelů. Manželé Hylmarovi se po několika letech jejího provozování
rozhodli prostory pronajmout.

KDYŽ SE ŘEKNE LEVÍN
Příležitosti se postupně
chopila řada podnikatelů.
„Do nájmu se dostala skupina osob provozující herny,“ přibližuje Jiří Hylmar.
Vzniklo zde podhoubí
pro pestrou škálu sociálně
patologických jevů. Poslední
provozovatel, který nyní čelí
se svojí manželkou obvinění
z vraždy, byl trnem oku také
místní radnici.
Kvůli podezření na nedodržování zákazu provozování hazardních her a
výherních automatů podalo
vedení města loni trestní
oznámení.
Na začátku září byly
vchodové dveře baru Levín,
který fungoval jako soukromý klub, zalepeny policejními páskami. I kriminalisté
sbírali střípky do mozaiky.
Obvinění jsou ve vazbě, ale
kolem Levína je opět živo.
Velké stěhování a vyklízení.
Vzniká prostor pro novou
kapitolu. (pec)

Třebechovice p. O. – Dychtivý zloděj, nebo vodák
bez náčiní? Třebechovičtí policisté od poloviny tohoto týdne řeší krádež v prostorách místní třebechovické loděnice. Dosud neznámý zloděj se do loděnice v blízkosti řeky Orlice vloupal pravděpodobně mez úterním večerem a středečním odpolednem a odcizil přes osm kusů kanoistických pádel, jejíž hodnota pravděpodobně převýší několik
tisíc korun. „Policisté po pachateli intenzivně pátrají. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uvedla krajská policejní
mluvčí Lenka Burýšková.
(pn)

Pěvecké sbory podpoří domácí
hospic Setkání

Policista mnoho neřekl. Nebyl zbaven mlčenlivosti
Neušlo nám

Kanoisté bez pádel.
Do loděnice se jim vloupal zloděj
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MÍR VE SVĚTĚ,
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PĚTICE ODVÁŽNÝCH: zleva – David Líbal, Andrea Kulichová, Jakub Píč, Monika Hovádková a Ladislav
Líbal. Přihlásili se do adrenalinové televizní soutěže a doufají, že je vyberou. Foto: archiv Davida Líbala

LESNÍCI v Trutnově se koncem týdne
věnovali školákům z regionu. Na
několika stanovištích v parku
předvedli řadu momentů z práce
lesních hospodářů, těžební činnosti,
ukázali, jak se sbírají semena.
Věnovali se však i teoretickým
znalostem o porostech a také oboru
myslivosti. Foto: Deník/Jana Mudrová
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Náchodsko – Když David
Líbal z Bezděkova nad Metují jako malý kluk sledoval
v televizi soutěž z Pevnosti
Boyard, začal snít o tom, že
se tam jednou také dostane.
Nyní se sen možná stane
skutečností.
Po dvaceti sedmi letech
vysílání soutěže na obrazovce mají poprvé příležitost i Češi, aby se do ní přihlásili. Nejprve to byly jen
hvězdné týmy složené z celebrit a známých osobností,
od 8. září se mohli hlásit i
„obyčejní smrtelníci“. Pětatřicetiletý David, který podniká a ještě pracuje jako
správce budov, chytil příležitost za pačesy a začal dávat dohromady tým.
Povedlo se. Tři muži a dvě
statečné ženy už odeslali
přihlášku. Nyní netrpělivě
čekají, jestli je vyberou a
vydají se do pevnosti ležící
mezi ostrovy Aix a Oléron v
úžině Pertuis d'Antioche u
západního pobřeží Francie.
Láká je soutěž jako taková,
prostředí, kam se člověk
běžně nedostane i dobrodružství při zdolávání adre-

aktuálně z regionu

„Chceme si to zkusit,
v televizi se zdá
všechno jednoduché.“

