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OBČASNÉ

-----------------------------------

A prázdniny jsou fuè � Je�tì �e tu jsou Hoøické noviny � Ty se ètou i U Josefa � Jak pøi�ly Hoøice k obelisku �
Proè se obelisku øíká Riegrùv � Proè se obelisku øíká obelisk � Hledá se svìdkynì poulièní kráde�e v Karlovce �

Prodá se horská chata � Pivo podra�í o 4-6 % � Songül není Söngul � A nezapomeòte si vymìnit øidièák
A nechoïte jen tak � A neøíkejte milence                                milenka � Novinám klidnì øíkejte noviny � Stojí 6,- Kè

Hořický obelisk stojí prvních sto let, byl slavnostně odhalen 8. září 1907. Velmi hezké a velmi kulaté výročí. Doprava balvanu byla zajímavým
technickým oříškem, byla veřejností sledována a často fotografována. Fotografie byly tenkrát otištěny i v německém odborném časopise Der Stein.

Lidem také nejvíce utkvělo v hlavách, že náklad táhlo 12 párů koní a 4 páry volů. Tak si je zkuste spočítat. Koně jsou vzadu (a někteří jsou asi za
Hermochovým barákem), voli (jak je jejich zvykem) jsou k vidění v popředí. Také je pozoruhodné, že Hermochův rohák před sto lety dopravě obelisku

značně překážel, ale vyřešilo se to - asi přepřaháním. Letos ovšem značně překáží Lidlu a říká se, že to barák nepřežije - přepřahání nepřepřahání.

Evropský den židovské
kultury v Hořicích

Také letos probìhnou hned na zaèátku záøí oslavy
Evropského dne �idovské kultury. Organizátorem je
opìt hoøické muzeum, zá�titu pøevzal strarosta mìs-
ta Ivan Dole�al, spolupracují �idovské muzeum v
Praze a Církev èeskoslovenská husitská. Akce zaèí-
nají v sobotu 1. záøí v synagoze (ekumenická boho-
slu�ba od 14 hodin a koncert z �idovských a serafin-
ských písní v provedení skupiny Rebelcanto od 15
hodin). V nedìli 2. záøí ve 14 hodin budou v muzeu
pøedná�kou Mgr. Terezie Dubinové zahájeny výsta-
vy Historie �idù v Èechách a na Moravì a �idovské
tradice a zvyky. Mgr. Dubinová bude pøedná�et na
téma Moudrost biblických pøíbìhù. Od 15 do 17 ho-
din bude zpøístupnìna synagoga a starý �idovský
høbitov. Výstavy v muzeu potrvají do 30. záøí.

Také vás nebaví číst pořád o Čunkovi? Čtěte Hořické noviny.
Na obrázku je zachyceno čtení Hořických novin v lomu U Josefa. Egyptský sochař Hasan se za
vydatné pomoci české překladatelky seznamuje s články o letošním sochařském symposiu.

Teď už je Hasan v Egyptě a píše, že se mu po Hořicích stýská.

Sto podob dobrodružství
Hoøice se pøipojují k témìø tøem stovkám mìst a

obcí s oslavou stých narozenin skautingu. Po loòské
vydaøené akci Vzhùru do vý�in vás skauti i letos sr-
deènì zvou na sobotu 8. záøí do Smetanových sadù.
Od 13. do 17. hodiny probìhne narozeninová párty
plná dobrodru�ství a netradièní zábavy nejen pro
dìti. Pøijïte si u�ít sobotní odpoledne!

 S pozdravem za hoøické skauty José Hátle.

Pavel Šporcl bude zase
hrát v Hořicích

Zprávy z Březovic
PODĚKOVÁNÍ

Pøátelé Bøezovic se se�li 4. srpna na brigádì pøi
výmìnì støe�ní krytiny hasièské zbrojnice a pøi-
lehlé kolny u ku�elny. Aby se dílo dokonèolo, mu-
seli práci protáhnout do odpoledních hodin.

Díky v�em.
BŘEZOVICE POD PŘÍVALEM DEŠTĚ

10. srpna kolem 14. hodiny bouøe pøihnala dé��
se spadem okolo 50 mm. Ze severních polí se va-
lila voda a pøekonávala nízké podezdívky plotù.
Zaznamenána je zatopená kolna, sklep, zdvi�ený
asfalt, propadlý kanál, zatopená zahrada, vymletá
místa a nánosy bahna a kamení v místech, kam
nepatøí. Taková prùtr� byla ve vsi naposledy pøed
25 lety.
POZVÁNKA

Zveme do Bøezovic na posvícenské koulení ku-
�elek o ceny. Koná se u� 2. záøí: dìti dopoledne,
dospìlí odpoledne. 3. záøí odpoledne budou kou-
let v�ichni, nikdo neodejde bez ceny.

Vratislav Fikar.

Pavel Šporcl vystoupí hořické Koruně
a poslal foto - abychom si všimli, že prodělal
změnu image. Bystřejší si všimnou, že bude

hrát na housle. Více na straně 4.

Předposlední zpráva

Pivo bude opět dražší
Pivovary budou zase zdra�ovat. Tentokrát je to

kvùli tomu, �e bude dra��í jeèmen. Odborníci
soudí, �e asi o 4-6 %.

Poslední zpráva
Obèané soudí, �e si holt v hospodì budou dávat

o 4-6 % ménì piv.

Chata v Černém Dole
stále na prodej

Mìsto se rozhodlo prodat horskou chatu v Èerném
Dole obálkovou metodou. Zájemci se mají pøihlásit
do 7. záøí do 14 hodin. Do obálky nech� si pøipra-
ví nejménì 2 950 000 korun, nejvy��í nabídka vy-
hraje. Podrobnosti najdete na www.horice.org, kde
jsou i fotografie objektu.

Opět pouliční krádež za bílého dne

Hledají se svědci krádeže
Ve ètvrtek 17. srpna kolem 17. hodiny byla okra-

dena v Karlovì ulici paní S. Kráèela vzhùru ulicí
vedouc kolo na jeho� zadním nosièi mìla ko�ík s
kabelkou. Nev�imla si, �e je sledována dvìma
mladíky, z nich� jeden kabelku vytrhl, druhý ji od
nìj v bìhu pøevzal a po chvíli vrátil. V penì�ence
ov�em chybìlo 1000 Kè. V�echno vidìla náhodná
svìdkynì, kterou paní S. touto cestou hledá.
Svìdkynì se mù�e pøihlásit na policii. Paní S. ji o
to velmi prosí. Bez jejího svìdectví se toti� policie
nemù�e dále pøípadem zabývat.

Lékařské pohotovosti se zatím
měnit nebudou

Hradec Králové - Zatím beze zmìn zùstane zacho-
ván systém lékaøských pohotovostí v Královéhradec-
kém kraji. Dohodli se na tom námìstek hejtmana
Rostislav V�eteèka s øediteli nemocnic. Poslední slo-
vo by v�ak mìli mít kraj�tí zastupitelé, pravdìpo-
dobnì u� na veøejném zasedání 13. záøí. Rozhovory
se vedly o návrhu zmìn, s nimi� se krajský radní
V�eteèka sna�í seznámit v�echny zúèastnìné strany.
V souèasné dobì se prý diskutují tøi mo�né varianty.
�Od setrvání souèasné podoby lékaøských pohoto-
vostí a� po jejich pøesun do ètyø oblastních nemoc-
nic,� informoval mluvèí kraje Imrich Dioszegi. Po
projednání zdravotnickým výborem se pøípadnou
novou koncepcí lékaøských pohotovostí budou zabý-

vat kraj�tí zastupitelé. Zva�ovaná úprava poèítá se
sní�ením kontaktních míst, z dne�ních dvanácti
støedisek na pìt, a také se zkrácením provozní doby
o víkendech z 22.00 na 20.00. Pohotovosti by podle
tohoto zámìru pùsobily pouze pøi nemocnicích v
Hradci Králové, Trutnovì, Jièínì, Náchodì a Rych-
novì nad Knì�nou. Na souèasných dvanácti místech
lékaøi roènì o�etøí pøes sedmdesát tisíc pacientù a
na tuto péèi, která je prý èasto zneu�ívána, doplácí
kraj osmnácti miliony korun roènì. Pøípadné zmìny
by se týkaly pouze LSPP pro dospìlé, souèasná sí�
dìtských a zubních pohotovostí by i poté zùstala za-
chována ve stávajícím rozsahu, stejnì tak i rychlá
záchranná slu�ba.              (jn)

Ministerstvo dopravy letos v lednu oznámilo,
�e bìhem roku 2007 skonèí v Èesku platnost asi
dvou milionù starých øidièských oprávnìní. Místo
nich vydávají úøady nové doklady zhotovené podle
jednotného evropského vzoru, které se formátem
blí�í velikosti bì�nì pou�ívaných platebních karet.

Jaroslav Vais, vedoucí radnice v Hoøicích, kde by
podle evidence øidièù mìl úøad vymìnit je�tì kolem
dvou tisíc starých prùkazù, má jisté obavy: �Dosa-
vadní trend ukazuje, �e v posledních mìsících roku
mù�e být situace na dopravních agendách kritická,
mohou se tam tvoøit dlouhé fronty a ze strany obèa-
nù pak bude zaznívat kritika, �e nejsme schopni
�adatele odbavit. S výmìnou dokladù by proto ne-
mìli zbyteènì otálet,� nabádá Vais.

Čas na výměnu řidičáků
se krátí
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

NAJDETE
NÁS
V NOVÉ
PRODEJNĚ
PŘES
ULICI

NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087
HOŘICE, TEL/FAX 493 621 615, WWW.JAMAL.CZ

NOVÁ ADRESA

NOVÁ ADRESA

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

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

VLOUPÁNÍ DO DOMU
Dachovy - Bìhem noci na nedìli 5. srpna se vlou-

pal neznámý pachatel na Dachovech u Hoøic do ro-
dinného domku. Uvnitø v�e øádnì prohledal a poté z
jednotlivých místností odcizil dvì bronzové so�ky
býèka a kupce s perem a knihou a zdobený kalamáø.
Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 101.000
Kè. Po pachateli a odcizených vìcech teï pátrají po-
licisté obvodního oddìlení v Hoøicích.
PACHATEL SE NESTYDĚL UKRÁST PSA PŘED
OBCHODEM

Nová Paka - Smutné chvíle pro�ívá majitelka psa,
se kterým se vydala minulý týden ve ètvrtek na ná-
kup do Penny Marketu v Nové Pace. Kdy� svého
pejska pøed 17. hodinou pøivazovala venku pøed
prodejnou, netu�ila, �e ho vidí naposledy. Bìhem
nákupu ji ho toti� nìkdo i s vodítkem odcizil. Jedna-
lo se o psa smí�ené rasy, hnìdo�edé barvy, stáøí 11
let. Pøípad �etøí novopaètí policisté.
PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ U ČERPAČKY
NEOBSTÁL PŘED ZLODĚJEM

Budèeves - U benzínových èerpacích stanic si dnes
mù�ete nejen natankovat benzín, ale i umýt nebo
alespoò vyluxovat vozidlo. O mo�nost nabízet po-
slední slu�bu pøi�la èerpací stanice v Budèevsi. Bì-
hem noci na ètvrtek 2. srpna zde toti� neznámý pa-
chatel odcizil prùmyslový vysavaè v hodnotì nejmé-
nì 12 tisíc korun. Po pachateli teï pátrají policisté
obvodního oddìlení v Kopidlnì.
POLICEJNÍ HLÍDKA KONTROLOVALA TEPRVE
PATNÁCTILETÉHO ŘIDIČE

Ostromìø - Smùlu mìl v noci poslední sobotu v
èervenci teprve patnáctiletý mladík z Hoøic, kterého
v Ostromìøi kontrolovala hlídka Policie ÈR. Na tom
by nebylo a� tak nic divného, kdyby ov�em mladík
neøídil osobní vozidlo Fiat Uno. Vzhledem k tomu,
�e není a ani nemù�e být dr�itelem pøíslu�ného øi-
dièského oprávnìní, bylo proti nìmu v tìchto dnech
zahájeno trestní stíhání pro provinìní øízení moto-
rového vozidla bez øidièského oprávnìní, za co� mu
hrozí trest odnìtí svobody a� na 6 mìsícù nebo pe-
nì�itý trest.
KRÁDEŽ JÍZDNÍHO KOLA

Hoøice - Na vypùjèeném jízdním kole se vydal ve
støedu 1. srpna devatenáctiletý mladík do jedné z re-
staurací na Husovì ulici v Hoøicích. Kolo, ani� by ho
uzamkl, odstavil pøed vstupem do restaurace do sto-
janu na kola a ode�el dovnitø, kde se vìnoval høe na
výherních automatech. Kdy� chtìl po pùl hodinì od-
jet domù, zjistil, �e nemá na èem, proto�e mu kolo
nìkdo odcizil. Jednalo se o pánské horské jízdní
kolo Dominator modro-støíbrné barvy. Majitel vy-
èíslil jeho hodnotu na nejménì 10.000 Kè. Po pa-
chateli a odcizeném kole teï pátrají policisté obvod-
ního oddìlení v Hoøicích.
O JÍZDNÍ KOLA MAJÍ ZLODĚJI STÁLE ZÁJEM

Hoøice - Bìhem uplynulého víkendu se vloupal ne-
známý pachatel v Hoøicích do kolárny jednoho z
domù v ulici Po Lipou. Uvnitø následnì odcizil pán-
ské horské jízdní kolo Merida Matts Sport èerveno-
èerné barvy. Majitel vyèíslil jeho hodnotu na nejmé-
nì �est tisíc korun. Pøípad �etøí policisté obvodního
oddìlení v Hoøicích.
KRÁDEŽ VOZIDLA

Hoøice - Z pátku na sobotu 4. srpna odcizil nezná-
mý pachatel v Hoøicích osobní vozidlo Fiat Uno 45
èerné barvy, které bylo zaparkované pøed jedním z
domù v ulici Pod Lipou. Po vozidle za 10.000 Kè teï
pátrají policisté obvodního oddìlení v Hoøicích.

V Domoslavicích se
zřítilo malé letadlo, jeho
pilot na místě zahynul

Hoøice - Smrtí osmapadesátiletého pilota z Hra-
decka skonèila tragická nehoda na domoslavickém
leti�ti u Hoøic. Krátce po pùl ètvrté odpoledne se zde
zøítilo malé jednomotorové letadlo, které se po pádu
na zem vznítilo.

�Na sportovním leti�ti hoøického aeroklubu spadlo
malé letadlo typu Brigadýr. Jeho pilot, který v nìm
letìl sám, byl na místì mrtev. Po dopadu zaèal stroj
hoøet, po�ár likvidovala jednotka hasièù z Hoøic,�
informovala tisková mluvèí Krajského hasièského
záchranného sboru v Hradci Králové Martina
�ahourková.

Podle informací policejní mluvèí v Jièínì Hany
Kleèalové mìlo k nehodì dojít krátce po startu, pøi
kterém letoun roztahoval vìtroò.

�Podle vyjádøení svìdkù si mìl vìtroò pøi startu
�krtnout køídlem o zem, a tak se jeho pilot z bezpeè-
nostních dùvodù od ji� stoupajícího ta�ného letadla
odpojil. Motorové letadlo se pak pøi návratu nad le-
ti�tní plochu zøítilo a po pádu do�lo k jeho vznícení,�
upøesnila Kleèalová.

Kromì hasièù a policistù vyjel na místo také zá-
stupce letecké inspekce, která bude pøíèinu tragické
nehody vy�etøovat.                                                               (jn)

Firma MARBI spol. s r. o. Žižkova 1021 Hořice hledá pracovníky
do nových prostor v Hořicích pro tyto funkce:

VEDOUCÍ SMĚN • MONTÁŽNÍ TECHNIK • SKLADNÍK
• ŘIDIČ  (Požadavky: řidičské oprávnění B+E / C+E, profesní průkaz řidiče)

Bližší informace podá personální oddělení, e-mail: mvojtiskova@marbi.cz. tel. 493 620 040 od 8 do12 hodin

OLPRAN

Policejní zpravodajství

HOTEL

BYSTŘICE
HUSOVA 36

508 01 HOŘICE

V BYSTŘICI OD 3. ZÁŘÍ

HOTOVÁ JÍDLA A MINUTKY

V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ

NEKUŘÁCKÉHO SAALU 5P

HOTEL

BYSTŘICE
HUSOVA 36

508 01 HOŘICE

KRÁDEŽ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Jièínsko - Deset kompletních hliníkových doprav-

ních znaèek vèetnì upevòovacích patek zmizelo na
konci èervence ze silnice v úseku mezi obcemi Ro-
kytòany a Dìtenice a dále ze silnici pøi výjezdu z Ko-
pidlna na Podìbrady. Jednalo se o dopravní znaèky
oznaèující hranice okresu Jièín a Královéhradecké-
ho kraje, zaèátek a konec obce a dále oznaèení vzdá-
lenosti k �elezniènímu pøejezdu. Celková �koda byla
vyèíslena na nejménì 20.000 Kè. Kdo dopravní
znaèky odcizil a kde skonèily, teï vy�etøují policisté
obvodního oddìlení v Kopidlnì. Ka�dá dopravní
znaèka má svùj význam a v pøípadì, �e není na svém
místì, být ohro�ena bezpeènost.                                 (tm)
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Vá�ení ètenáøi,
vyu�ívám s vdìèností mo�nosti informovat otevøe-

né, hledající a zkoumající lidi o trochu neobvyklé
schopnosti, kterou dennì vyu�ívám ve své terapeu-
tické praxi. Pí�i tento èlánek na doporuèení svých
pøátel, kteøí se domnívají, �e uzrál èas objasnit pøi-
rozenou schopnost jasnosly�ení, s ní�  pracuji ze-
jména pøi diagnostikování energeticko-fyzického
stavu a v psychoporadenství.Pokud bude mo�né
tímto èlánkem zamezit pronikání dezinformací, kte-
ré se �íøí z nevìdomosti a vìt�inou bez pro�itku
osobní zku�enosti, budu ráda.

Mé první setkání s klientem zaèíná v�dy teorií, ni-
koliv praxí. V úvodu je vysvìtleno, �e ve�keré meto-
dy, které vyu�ívám, a� pro tìlo, energii nebo du�i,
jsou zalo�ené na principech celostní medicíny. Po-
kud se dotyèný ztoto�òuje s mým pøístupem k  léèe-
ní, navrhnu mu �zmapování� zdravotního stavu po
stránce fyzické i psychické. A zde nastupuje ono vy-
u�ití schopnosti �nacítìní� se do informaèního ener-
getického pole èlovìka s poskytnutím informací
z tzv. vy��ích úrovní. Klient vìt�inou hned zaregis-
truje, �e si tyto informace nemohu vymyslet, proto�e
jsme se nikdy nevidìli. Zále�í na tom, zda se jedná o
skuteènosti vìdomé, nebo podvìdomé. Podvìdomé
stavy vìt�inou èasem vyplují na povrch. Domnìnka,
�e støílím do terèe a obèas trefím do èerného nebo �e
hádám a obèas nìco uhodnu, je scestná. Chodí ke
mnì inteligentní, zcela �normální lidé�, èasto ve sví-
zelných �ivotních situacích. Jiný pøístup, ne� jaký ve
své práci praktikuji, by byl popøením úcty k nim.
Nehledì na pravdìpodobnost ztráty jejich dùvìry
k mé osobì. 2500 lidí, kteøí pro�li mou praxí za po-
slední tøi roky jejího fungování, nepova�uji za lidi
hodné balamucení.

�e èlovìk není jen �hora kostí a masa�, ale pøi-
nejmen�ím slo�itý energetický systém, to u� dnes ví
velké procento lidí. �e hmota je energií a energie se
mù�e stát opìt hmotou, to je zákon, který objevil
A.Einstein u� na poè. 20. století. �e kvantoví fyzici
mluví o hmotì jako o �zamrzlém svìtle�, pøièem� se
svìtlo mù�e projevovat jako záøení  (vlnìní)  nebo

èástice, to u� dnes ví také kde kdo. Proto je pro mì
stále nepochopitelnìj�í, jak je mo�né, �e ka�dodenní
�ivot tolika lidí je�tì poøád funguje podle newtonov-
ské mechanické fyziky z  pøel. 17. a 18.století! Vní-
máme svá tìla mechanistickým zpùsobem, tvrdíme,
�e existuje jen to, co pojmeme svými pìti nedokona-
lými smysly a vìt�inu na�ich zá�itkù vá�eme na pro-
stor a èas.Není pro nás vùbec tì�ké vidìt se jako me-
chanismy a ztratit vnitøní hlub�í lidské pro�itky. A
pøi tomto vnímání �ivota se v nás je�tì vzedme vlna
hrdosti, �e my své názory zásadnì nemìníme! Mám
velké �tìstí, �e do mé praxe takovíto lidé zavítají jen
poskrovnu, nebo� dobøe tu�í, �e nejsem pro nì tou
správnou pomocí.

Ale zpìt ke hmotì a energiím. Z uvedeného vyplý-
vá, �e ka�dý èlovìk vyzaøuje urèitou energii uvnitø i
vnì tìla. Jsou rùzné mo�nosti, jak lze toto záøení
vnímat. Já osobnì nic nevidím, ale energetická a fy-
zická oslabení lidí cítím ve svém tìle. Pøi tzv. jasno-
cítìní vycházím z toho, �e cit-intuice vás nikdy ne-
zklame, zatímco rozum se èasto mýlí. Rozum je pro-
duktem mozku a jako takový se vá�e na prostor a
èas. Intuice nále�í k mimosmyslovému vnímání. Je
to onen �estý smysl, o kterém v�ichni mluvíme, ale
u� dávno, dávno jsme ho pøestali pou�ívat.

Informace ohlednì du�evních stavù, zablokova-
ných emocí, �ivotních situací, traumat apod. pøijí-
mám z vy��ích nemateriálních úrovní. Sly�ím je
tzv.vnitøním hlasem. Pro pøedstavu bychom to moh-
li pøirovnat k tichému dialogu, který vedete ve své
hlavì s nìkým jiným. Onen vnitøní hlas v�ak mù�e-
me sly�et jen tehdy, umíme-li se naladit na správ-
nou frekvenci.Toho je schopen ka�dý, pokud jenom
trochu chce a vyvine nìjaké úsilí. Av�ak je to stejné
jako u rádia. Nenaladíte-li správnou frekvenci, neu-
sly�íte. Hlava plná chaotických my�lenek nemù�e
sly�et jemný tichý hlas va�eho nitra, není to v jejích
silách. Sdìlení jsou nejen verbální, ale èasto i
v obrazech, v pøíslovích, v dìjích, formou otázek.
Nìkdy jsem vyzvána k pou�ití svých vlastních zku�e-
ností. Jsou podávána jako nápovìda pro toho, kdo
hledá, nikoliv jako výtka nebo kritika. Èlovìk, který

Niké pro sportovní osobnost roku
Frantu Trávníčka

�Letos jakoby ani neprobìhla�, hodnotil jarní
vyhlá�ení 5. roèníku ankety Sportovec roku za rok
2006 jeden z pøímých úèastníkù. Jeho názor bo-
hu�el sdílela vìt�ina pøítomných. Pøíèinou debak-
lu leto�ního roèníku je pøedev�ím to, �e veøejnost
nebyla informována. Prùbìh celé akce se netì�il
zrovna valnému úspìchu.

Akademický sochaø Michal Moravec speciálnì
pro tuto událost vyhotovil so�ky NIKÉ. Tento an-
tický symbol vítìzství mìl být pøedán laureátùm
kategorie osobnost roku. Nestalo se tak. Poslanec
Zdenìk Lhota tedy pøevzal iniciativu do svých ru-
kou a zaèátkem srpna za srdeèné atmosféry so�ku
vìnoval dlouholetému fotbalistovi, trenérovi a
��tafetovému kouèi hoøického fotbalu� Frantovi
Trávníèkovi. Ze setkání se stala pøíjemná pøíle�i-
tost k bilancování o celé dosavadní dráze, o osob-
ních výhledech a rovnì� o budoucím smìøování
fotbalového klubu. Stejnou so�ku obdr�el i leto�-
ní vítìz nejsilnìj�í kubatury motocyklových závo-
dù 300 ZGH Jiøí Dra�dák z Brna.

Vìhlas tohoto symbolu so�ky Niké je datován ji�
od roku 1999, od kterého byla rok co rok pøedává-

na vítìzùm pøi pøíle�itosti pravidelnì organizova-
ných soutì�í v kulturistice. Tuto �iroce známou
tradici bylo nutno z èasových dùvodù pøeru�it. O
to více tì�í, �e tradice soutì�í, aè se musela poza-
stavit, i symbol Niké, by� v jiné formì, putuje
svou dráhu dál ve víøe, �e pøinese povzbuzení.

Co vlastnì zákonodárce z Hoøic k této aktivitì
vedlo? Dùvodù je celá �kála. V první øadì je to do-
dr�ování tradic a hodnot bez ohledu na to, kdo
sedí na které �idli. Jako dal�í motiv Zdenìk Lhota
uvádí, �e �aèkoliv �ijeme v pøepolitizovaném kli-
matu, èas od èasu si urèitì stojí za to pøipome-
nout, co hodnotám a tradicím tvoøí jejich skuteè-
né koøeny. Jsou to rovnocenná, srozumitelná, a
tím pro v�echny stejnì férová pravidla doplnìná
otevøenou komunikací�.

So�ka Niké jakoby by byla adresována v�em vy-
hlá�eným. Jejich seznam je pøipojen. Doufej-
me, �e v úvodu zmínìné technické �umy jsou tím-
to alespoò trochu za�ehnány.  S gratulací v�em se
tì�íme na �estý roèník.

Lenka  Nedbálková, redaktorka 51Pro
Foto: Jiøí Rejmont

takto pracuje, nesmí zasahovat do klientovy svobod-
né vùle svými pøáními ani posuzovat a hodnotit,
koho má pøed sebou. V opaèném pøípadì �pøestává
sly�et�.

 Stupeò duchovní zralosti léèitele nebo mediálního
èlovìka pøitom podstatným zpùsobem rozhoduje o
tom, s jakými úrovnìmi, nebo-li s kým je mo�né
spojení navázat. Ka�dý léèitel by mìl vìdìt, �e i kdy�
je jeho dar nebo spí�e nadání sebevìt�í, mù�e vidìt,
sly�et a cítit ve skuteènosti jen tolik, kolik mu dovolí
jeho vlastní vnitøní zralost! Nelze prostì vidìt nebo
sly�et nic jiného ne� to, co je s ním stejnorodé.
�ádné kurzy ani metody nemohou zaruèit, �e se tak-
to pracující èlovìk vyvíjí také po du�evní a duchovní
stránce.

Èistota léèivé síly, která skrze vás proudí pøi léèení
vkládáním rukou nebo pøi pøíjmu informací
z vy��ích úrovní, v�dy zákonitì odpovídá èistotì va-
�eho nitra. Tím se stáváte zodpovìdným nejen za
sebe, ale také za toho, kdo vám dal dùvìru. Je�it-
nost, nedostatek pokory a polovièaté vìdìní pøiná�í
do této profese jen polovièaté výsledky a nebezpeèí
omylù.

Je osobní zodpovìdností klienta, jakou pomoc pøi-
jímá, a osobní zodpovìdností léèitele, jakou pomoc
nabízí! Pro nìkteré druhy onemocnìní jsou u�iteèné
informace z nìkterých úsekù minulých �ivotù, a to
v pøípadì, kdy to èlovìku pomù�e v jeho duchovním
vývoji. Nikdy ne ze zvìdavosti. Ze zku�enosti vidím,
�e toto je vìt�inou povoleno jen tam, kde u� èlovìk
vynalo�il nìjaké úsilí k vnitøní zmìnì a momentálnì
stagnuje. Dostane se mu tak vysvìtlení, proè se
v jeho souèasném �ivotì opakovanì vrací urèitý pro-
blém apod. Nikdy nikoho nevedu do zmìnìného
stavu vìdomí, co� osobnì pova�uji za nebezpeèné.
Minulé �ivoty jsou pro mì �denním chlebem� a rein-
karnace patøí k mému pøesvìdèení. Dosud jsem ne-
na�la jiné vysvìtlení, abych mohla logicky pochopit
smysl �ivota, osudovou rozdílnost mezi lidmi nebo
spravedlnost.

Mediální schopnosti mìly v�dy slou�it k varování,
aby se duchovní vývoj lidí neubíral chybným smì-

rem � a ne k vyvolávání strachu. Je smutné, �e i pøes
ve�keré dùkazy skonèí tolik lidí u odsudkù namísto
hledání pravdy.Jak øíká klasik: �My lidé pravdu èas-
to nejprve odsoudíme, zavrhneme, popøeme, aby-
chom posléze øekli, �e na tom mo�ná nìco je, a po-
sléze nakonec pøesvìdèíme sebe i druhé, �e nikdy
tomu ani jinak nebylo!�

V�ichni �ijeme v jednom svìtì. Ale nejsou dva lidé,
kteøí by ho vnímali stejnì. Ka�dý vidí, sly�í a ukládá
do své pamìti jen to, co je momentálnì schopen po-
chopit. Musíme se tedy smíøit s tím, �e z jednoho
faktu vyvodí ka�dý z nás jiný závìr. I pøesto je mým
pøáním pokusit se tímto èlánkem uèinit nepochopi-
telné � pochopitelným, nelogické � logickým a nevi-
ditelné � viditelným.

Schopnost jasnozøení, jasnosly�ení, jasnocítìní,
léèení duchovní silou, telepatie apod. jsou napros-
tou pøirozeností ka�dého èlovìka. Jsou pouhým na-
dáním, talentem, stejnì jako zpìv nebo malování.
Ka�dý je máme v sobì, jen nìkdo  svùj talent více
rozvine a rozhodne se být jím u�iteèný druhým. Je
smutnou ironií osudu, �e jsme tyto ú�asné dary za-
mkli na petlici a pláèeme nad tím, jak je �ivot tì�ký a
nespravedlivý.

K tomuto poznání jsem nedospìla dobrovolnì, ale
tì�kými �ivotními lekcemi. Odmìnou se mi stalo
spontánní otevøení schopností, kterých si velmi vá-
�ím, a proto je nepøedvádím nedùvìøivým lidem
jako cirkusový kousek ani se tìmito lidmi nenechá-
vám �pøezku�ovat�.

Jasnozøiví lidé mohou vidìt do minulosti i do bu-
doucnosti. Ale v�dy to bude jen pravdìpodobnost,
proto�e na�e svobodná vùle stojí nade v�ím. Je vel-
mi mocná a jsme to my, kdo ji øídíme, buï nahoru
nebo dolù. Minulost u� skonèila, budoucnost je�tì
nenastala a jediný èas, ve kterém mù�eme �ít, je pøí-
tomnost - tady a teï. Je to jedno z nejtì��ích umìní
�ivota. Ale pøiná�í radost. A bez ní není �ivot �ivo-
tem.

Èlánek vìnuji pøedev�ím tìm, kteøí vá�nì hledají a
poctivì zkoumají to, co jim �ivot pøiná�í. S úctou k
nim                                                   Mgr. Helena Barto�ová

Jak to chodí v praxi Heleny Bartošové aneb léčitelem sobě i druhým

Zklamání z nové stavby
ve městě

Pøi vjezdu do Hoøic nás pøi pohledu na mìsto
ohromí brutální zásah. Malebný pohled byl za-
sa�en kolosální stavbou (prý OLPRAN). Na mís-
tech, kde by mìly stát obytné vilky nebo ni��í
domy. V�dy� je to právì místo ve støedu mìsta,
ani ne kilometr od Dienzenhoferova kostela!

Je to velká �koda, �e projektanti, zastupitelé
a v�ichni kompetentní necitlivì znehodnocují
nové pohledy na mìsto. Stavby Penny marketu
i jiných supermarketù na�tìstí nezastiòují, ne-
mají vy��í rozmìry aby pohltily prostor jako
tato stavba.

V�dy se prùmyslové stavby stavìly a� za ná-
dra�ím a ne jako nyní pár metrù od Husovy uli-
ce, hlavní ulice ve mìstì. Vý�ka je velmi pøedi-
menzovaná, neodpovídá skladbì ostatních bu-
dov a zastiòuje pohled pøi vjezdu do mìsta i z ji-
mých míst.

Dá se s tím nìco dìlat? Doporuèovala bych
stavbu sní�it na úroveò vedlej�ích budov.

Ellen Jilemnická.

Dopisy a názory čtenářů

Sokol svolává sokolíky
Milí rodièe,
pøiblí�il se konec prázdnin a my se opìt pøipra-

vujeme na zaèátek �kolního roku. Zaèíná �kola a
s ní zaèátek cvièení v Sokole. Svolávám v�echny
na�e cvièence od tøí let a� do pøíjemného stáøí (i
devadesátiletí cvièili na sletì). Pøi nácvicích v
Tyr�ovì domì (na�í nejvy��í cvièební instanci)
nám vysoko�kolský profesor pøipomínal, �e u�
od tøetí tøídy má 80 % �actva nemocnou krèní
páteø. Ano, nepohybují se: dìti sedí ve �kole,
doma nad úkoly, sedí u poèítaèù èi televize a na
nìjaký pohyb - nepoèítám tu rùzné spory mezi
dìtmi, které si øe�í po svém- tu vùbec nemyslí.

Vìøím, �e v�ichni rodièe chtìjí mít zdravé dítì a
Tyr�ovo heslo �V zdravém tìle zdravý duch� pøi-
pomíná, �e by dìti mìly pohybu vìnovat více
èasu - a právì tady mohou rodièe pomoci. Po�le-
te je do Sokola, kde se pìstuje v�estranný pohyb -
nauèí se zde prostným cvièením, gymnastice,
lehké atletice a náøaïovému tìlocviku a nezapo-
mínáme ani na kázeò.  Dìti pak budou zdravé,
ohebné jako proutky a právì ve stáøí se pozná,
kdo chodil do Sokola. Postava hodnì napoví, je
vzpøímená a svì�í. U malých dìtí je vítána i po-
moc rodièù, dítì lehèeji sná�í pøechod do cvièební
spoleènosti.

Zamyslete se, milí rodièe, nad va�imi dìtmi a
po�lete je do Sokola, kde pod vedením opravdu
zku�ených cvièitelù budou zdravì prospívat.

Zaèínáme 10. záøí v 15 hodin ve staré sokolov-
nì. Tì�íme se na vás i na va�e dìti.

J. Veselá, náèelnice TJ Sokol Hoøice.

Helena Barto�ová zve na
setkání  s MUDr. Ivanem RUSNÁKEM

z Liptovského Mikulá�e na téma: �ENA A MU�.
Koná se v sobotu 15. 9. 2007 v 19,00

v divadelním sále radnice.

Čajová zastavení
o páté
ve Smetanových sadech

2. 9. 07 Recitál Karla Vepøeka, osobitého a
v Hoøicích známého pra�ského písnièkáøe, který
mimo jiné pøedstaví písnì z nového alba ��elví
sny�.

9. 9. 07 ...ollé... LOS RUMBEROSS.
16. 9. 07 AGNI� umìlecký filmový dokument

o duchovních místech Indie, bez komentáøe, jen
hudba Ireny a Vojtìcha Havlových a duchovní a
lidová hudba Indie.

23. 9. 07 Tetování henou a ukázky orientál-
ních tancù v podání taneèního souboru SIDONIE

Po setmìní promítání filmù Tisíce a jedné noci.
30. 9. 07 Pøehlídka divadelních souborù

pro dìti a dospìlé:
� 15.00 hod. divadlo Martínek uvede pohádku

�Ka�párek sluhou u èerta�.
� 17.00 hod. ZU� Hoøice uvede inscenaci �Ledo-

vý zámek�.
Po setmìní v cca 20.00 hod. loutková stínohra.

Na�i pøátelé jsou profesionálními hudební-
ky s dlouholetou praxí (absolventy presti�ní
Berklee College of Music v Bostonu, USA),
kteøí koncertovali v mnoha zemích svìta.

Tì�í se na v�echny vìkové kategorie, od za-
èáteèníkù a� po velmi pokroèilé, vá�né zá-
jemce kvalifikovanì pøipraví ke studiu na za-
hranièních hudebních �kolách. Individuální
pøístup zaruèen.

V nabídce jsou lekce klasické, bluesové,
rockové, popové, funkové, jazzové, latinské,
world music i výuka hudebního software (Fi-
nale, Digital Performer, Sibelius). Lekce mo-
hou probíhat také po internetu (Skype).

V pøípadì zájmu kontaktujte
Christie a Zdenka: Tel. 602 88 2648,

e-mail: zkansky@gmail.com;
gkaiane.sochakian@gmail.com

Více informací získáte na
www.christiezdenekmusic.com

Shodou okolností doèasnì zakotvila v na-
�em mìstì dvojice profesionálních hudební-
kù a Hoøické noviny mají radost, �e mohou
spoluobèany upozornit na pøíle�itost ke sku-
teènì kvalitnímu hudebnímu vzdìlání. Na-
bídka je opravdu zajímavì zamìøená co do
nástrojù i �ánrù:

Piano, zpìv, kontrabas,
basová kytara (4, 5, 6 strun).

Jazzová improvizace,
harmonie, sluchová cvièení,

kompozice.

DOPŘEJTE SI
HUDEBNÍ LEKCE
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Výstavy

�idovské tradice a zvyky,
Historie �idù

v Èechách a na Moravì
�torchova síò mìstského muzeav Hoøicích.

Výstava otevøena dennì mimo pondìlí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin do 30. záøí.

Vernisá� 2. záøí od 14 hodin.

Renata Greiner
Jarmila Kreèmarová

Malba a keramika.
Galerie plastik od 7. èervence do 31. srpna.

Dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Franti�ek �torek
Jaroslava Pe�icová

Galerie plastik od záøí 2007 do dubna 2008.
Dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

 Pøírùstky
a restaurátorské práce

Pøipraveno k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò muzea

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se ko-

nají v bývalé synagoze v Tovární ulièce v sobotu 1.
záøí (ekumenická) a v nedìli 16. záøí 2007, v�dy od
14 hodin. Dal�í informace naleznete ve vývìsní
skøíòce na hotelu Beránek.
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Franti�ek Ladislav Rieger (1818-1903) byl zcela
jistì nejvýraznìj�í osobností èeské politiky 19. stole-
tí. Jeho dráha se zapoèala ve vzru�ených letech
1848-1849. Spolu s Franti�kem Palackým (svým
pozdìj�ím tchánem) tehdy formuloval (a prosazo-
val) federativní zásady uspoøádání rakouské øí�e. S
jeho jménem jsou spjaty v�echny klíèové okam�iky
èeské politiky druhé poloviny 19. století. Obdivu-
hodnì èinorodý Rieger ov�em zasahoval do mnoha
dal�ích oblastí spoleèenského, hospodáøského a kul-
turního �ivota. Pøièinil se o vznik Národních listù,
na dlouhou dobu vedoucího èeského deníku, praco-
val pro povznesení drobného a støedního podnika-
telského stavu, podnítil vydání první èeské encyklo-
pedie, stál u vzniku Národního divadla. Byl v�e-
strannou osobností vskutku evropského rozhledu.

Pocházel ze Semil, Hoøice nav�tívil jednou (1875).
Kdy� v bøeznu 1903 zemøel, truchlil celý národ. Po-
høební prùvod, vypravený z Národního muzea na
Vy�ehrad, trval prý pìt hodin. Kromì obelisku bylo
po nìm v Hoøicích pojmenována ulice (pozdìji pøe-
jmenována na Stalingradskou, Èeskoslovensko-so-
vìtského pøátelství, Pøátelství, dnes opìt Riegrova).

A proč se obelisku říká
obelisk

Proč se hořickému
obelisku říká Riegrův

Melodie zahajuje
Základní umìlecká �kola MELODIE, s.r.o., Ko-

menského 338, Hoøice zahajuje výuku dne 3. záøí
2007. Noví zájemci o studium na na�í �kole
v oborech hudebním, výtvarném, taneèním a lite-
rárnì-dramatickém, se pro nastávají �kolní rok mo-
hou hlásit pøímo v budovì �koly v Komenského ulici
v Hoøicích nebo na telefonních èíslech:
603 555 688; 777 937 387; 493 623 710 od 27. srpna
2007. Pøijímáme �áky od 5 do 18 let vìku.

http://www.zusmelodie.cz;
e-mail: zusmelodie.jahelkova@tiscali.cz;

info@zusmelodie.cz;
Vlasta Jahelková, øeditelka �koly

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
DOMU KULTURY KORUNA
NA 2. POLOLETÍ 2007
20. 9. 2007 (ètvrtek) v 19. 30

J. B. Moliére

CHUDÁK MANŽEL
V titulní roli Oldøich Navrátil
Dále støídavì hrají: Jaroslava Obermaierová /

Dana Syslová, Kamila �práchalová / Vlasta �ehrová,
Martina Hudeèková / Tereza Hel�usová, Petr Oliva
/ Jaroslav Vlach, Mario Kubec / Jiøí Hána, Rudolf
Kubík / Libor Jeník, Vladimír Lizec / Ivan Kode� /
Václav Skalník.

22. øíjna 2007 (pondìlí) v 19.30
Divadelní spoleènost MARCUS Pavla Trávníèka

ČACHTICKÁ PANÍ
Adaptace slavného pøíbìhu � parodie
Hrají: Pavel Trávníèek, Kateøina Kornová, Michal

Gulyá�, Jaroslav Sypal, Ur�ula Kluková, Monika Fi-
alková

Listopad 2007 (termín upøesníme)
Agentura AP - PROSPER - Milan Kopecký

DVEŘE, aneb PANE VY JSTE NÁHODA
Re�ie: Helena Glancová
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl a Tereza Nekudová

3. 12. 2007 (pondìlí)
Divadelní spoleènost Háta - Francois Joffo

PRÁZDNINY SNŮ
Francouzská komedie s detektivní zápletkou.
Francis Joffo je jeden z nejúspì�nìj�ích francouz-

ských autorù. Jeho komedie jsou mistrovsky napsá-
ny a uvádìny v divadlech na celém svìtì. Komedie
�Prázdniny snù� je plná rafinovanosti, vtipu, pøe-
kvapení, ale i velké lidskosti.

V re�ii Antonína Procházky hrají v alternacích:
Ivana Andrlová / Olga �elenská, Vladislav Bene� /

Marcel Va�inka, Ernesto Èekan / Michal Jagelka,
Vladimír Èech / Petr Pospíchal / Zby�ek Pantùèek,
Lucie Zedníèková / Jana Zenáhlíková, Hana Talpo-
vá / Jana �ulcová, Lucie Zedníèková / Jana Zenáhlí-
ková, Hana Kusnjerová / Kristýna Jetenská.

Ceny míst v pøedplatném:
1. místo 590,- Kè, 2. místo 540,- Kè, 3. místo 500,-

Kè. Prodej legitimací v DKK od 27. 8. 2007 v pracov-
ní dny 9.30 - 11.30 a 13.00 - 15.00 (v pondìlí do
16.15, v pátek do 14.30).

Stálým pøedplatitelùm rezervujeme jejich místa do
12. záøí 2007. Zbylé vstupenky budu v pøedprodeji
v�dy dva týdny pøedem.

Zmìna programu vyhrazena.

KLUB PŘÁTEL HUDBY
V SEZÓNĚ 2007 – 2008

V nadcházející sezónì hoøického Klubu pøátel
hudby se pøedstaví významné interpretaèní osob-
nosti èeské hudební scény.

3. 10. 2007 v 19.30 hodin v sále DK Koruna

ŠPORCL HRAJE DVOŘÁKA
Pavel �PORCL - housle
Petr JIØÍKOVSKÝ - klavír
Koncertem Pavla �porcla jsme pøed nìkolika lety

projekt hoøického Klubu pøátel hudby zahajovali.
Letos k nám Pavel zavítá v rámci podzimního turné
s klavíristou Petrem Jiøíkovským v programu nazva-
ném �PORCL HRAJE DVOØÁKA.

Pavel �porcl patøí ji� øadu let díky své mistrovské
høe a originálnímu a pøíjemnì neformálnímu vystu-
pování mezi nejpopulárnìj�í èeské muzikanty.

Proto�e jsme minulý koncert vyprodali, pøesouvá-
me i ten leto�ní do sálu DK Koruna.

14. 11. 2007 v 19.30 hodin v sále radnice

ŠTĚPÁN RAK
Recitál svìtoznámého kytaristy.
Jen málokterý kytarista je zároveò skladatelem a

interpretem svých vlastních skladeb. �tìpán Rak v
sobì tyto profese nejen spojuje, ale v obou se mu po-
daøilo dosáhnout svìtového ohlasu.

23. 1. 2008 v 19.30 hodin v sále radnice

BRASS 6
Brnìnský ��es�ový soubor bez hranic�.
Vojtìch Novotný a Josef Buchta - trubky, Karel

Hofmann - lesní roh, Robert Kozánek a Dalibor Pro-
cházka - trombony, Roman Hoch - tuba

12.3.2008 v 19.30 hodin v sále radnice

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Roman Vojtí�ek � soprán, alt, tenor saxofon. Ra-

dim Kvasnica � soprán, alt saxofon, Otakar Marti-
novský � tenor saxofon, Zdenko Ka�par � baryton
saxofon

Kvarteto tvoøí hráèi, kteøí ovládají hru na v�echny
typy nejvíce u�ívaných saxofonù. Jejich spoleènou
motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon,
ale i o hru v komorním ansámblu podlo�ený dlouho-
letými zku�enostmi v klasické i jazzové hudbì.

PRÉMIOVÝ KONCERT
Jako ka�doroènì pøidáme i tentokrát prémiový

koncert (v dubnu 2008).
SPONZOØI KLUBU PØÁTEL HUDBY: SWELL,

s.r.o. a MÌSTO HOØICE.
Na v�echny koncerty mají stejnì jako dosud stu-

denti polovièní vstupné. �áci místních základních
umìleckých �kol pak mají v doprovodu svého peda-
goga (po projednání s DKK) vstup volný.

Dům kultury Koruna v září

Úterý 11. září 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE � zahajovací lekce,

vstupné 20,- Kè.

Pátek 14. září 2007 ve 20.00 (Bystřice)
GWALARN

Keltská hudba od Bretanì, vstupné 80,- Kè.

Úterý 18. září 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE � 2. lekce, vstupné 20,- Kè

Čtvrtek 20. září 2007 v 19.30 hodin
CHUDÁK MAN�EL

Hrají:  O. Navrátil, J. Obermaierová,
D. Syslová, M. Hudeèková a dal�í

Divadelní pøedplatné, vstup 160/150/130,- Kè

Úterý 25. září 2007 v 18.30 hod.
KURZ TANCE � 3. lekce, vstupné 20,- Kè

Čtvrtek 27. září 2007 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, vstupné 30,- Kè

 Úterý 2. října 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 4. lekce, vstupné 20,- Kè

Středa 3. října 2007 v 19.30 hodin
�PORCL HRAJE DVOØÁKA

Pavel �porcl - housle, Petr Jiøíkovský - klavír.
Zahájení nové sezóny Klubu pøátel hudby,

vstupné 160/150/130,- Kè.

Humanitární sbírka
Obèanské sdru�ení Diakonie Broumov ve spolu-

práci s Mìstem Hoøice vyhla�uje HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU letního a zimního obleèení (dámské, pán-
ské, dìtské); lù�kovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek,
záclon, látek;  domácích potøeb � bílého i èerného
nádobí, sklenièek � v�e jen funkèní; peøí, péøových a
vatovaných pøikrývek, pol�táøù a dek.
Z EKOLOGICKÝCH DŮVODŮ
NEMŮŽEME PŘIJMOUT:

obno�ené boty, ko�ichy, odìvy z umìlých vláken,
kabáty, lednièky, televize, nábytek, poèítaèe, jízdní
kola a dìtské koèárky (transportem se  znehodnotí).

Sbírka se uskuteèní v Hoøicích
na sídli�ti Pod Lipou

V PROSTORU BÝVALÉ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
(naproti prodejnì Jednota)

V PÁTEK 21. 9. 2007 OD 9.00 DO 17.00
V SOBOTU 22. 9. 2007 OD 8.00 DO 12.00

Vìci prosíme nosit zabalené do igelitových pytlù èi
krabic, aby se nepo�kodily transportem.

Dìkujeme za Va�i pomoc.
Bli��í informace v podatelnì MìÚ Hoøice, budova

radnice, Jiøího z Podìbrad 342, nebo dispeèink Dia-
konie Broumov, tel. 224 316 800, 224 317 203.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární orga-
nizace, která poskytuje materiální pomoc potøeb-
ným obèanùm u nás i v zahranièí a dává práci lidem,
kteøí jsou tì�ko umístitelní na trhu práce.

Více na www.diakoniebroumov.org.

ZASTAV SE A DÍVEJ SE!

FILMOVÝ
FESTIVAL HOŘICE
14.–16. 9. 2007

Ve dnech 14.�16. záøí 2007 se ji� podeváté usku-
teèní tradièní Filmový festival Hoøice. Leto�ní dra-
maturgie se zamìøila na téma Zastav se a dívej
se! Cílem je zaujmout mladého èlovìka divácky zda-
øilými snímky, jen� zároveò nesou témata, nad kte-
rými èasto lidé zavírají oèi, ale pøitom se v koneè-
ném dùsledku dotýkají ka�dého z nás. Slavnostní
zahájení festivalu probìhne v pátek 14. 9. 2007 v
15.00 hod. v divadelním sále mìstské radnice, kde
za pøítomnosti hostù bude uveden první film.

Organizátoøi chtìjí zaujmout i ty diváky, kteøí vìt-
�inou sledují filmy jen v televizi, na DVD nebo obra-
zovkách svých poèítaèù. Byly vybrány divácky
úspì�né filmy, které nasbíraly øadu ocenìní na me-
zinárodních festivalech. Vìt�ina z nich byla bohu�el
v èeských kinech umaèkána komerèními snímky a je
otázkou, nakolik jsou divákovi dostupné, pokud
pro�vihnete jejich termín promítání v kinì a navíc
neoplýváte èasem být ka�dý rok na festivalu v Karlo-
vých Varech nebo jinde. Téma Zastav se a dívej se!
zaujalo, podaøila se spolupráce s projektem Pomoz-
te dìtem a hoøická rodaèka a moderátorka ÈT Mar-
cela Augustová pøijede odhalit Kuøe v biografu.

V Biografu Na �pici a divadelním sále mìstské
radnice nabídne festival bìhem tøí dnù více ne� 30
titulù. Nebudou  chybìt sekce týkající se �zastavení
se� nad palèivými problémy dne�ní spoleènosti,
globalizace, ekologie, konzumního zpùsobu �ivota a
vyrovnávání se s minulostí. Film Morgana Spurloc-
ka Super Size Me nabízí nový pohled na jeden z
nejvìt�ích zdravotních problémù � obezitu vznikají-
cí stravováním ve fast foodech. Téma ochrany �ivot-
ního prostøedí zkoumají dokumenty Nepøíjemná
pravda o �ivotním prostøedí (Al Gore) a ropný
thriller s prvky tragikomedie re�iséra Martina Ma-
reèka Zdroj. Vyrovnávání se s nedávnou váleènou
minulostí bývalé Jugoslávie se zabývá mnoha cena-
mi ovìnèený film Grbavica.

Doslova do jiných svìtù diváky zavede film �panìl-
ského re�iséra Guillerma del Tora, tøemi Oscary
ocenìný Faunùv labyrint nebo poutavý doku-
ment One Love � o návratu Rastafariánù z Babylo-
nu na Sión. Ani letos nezapomínáme na progresivní
asijskou kinematografii uvedením komedie Obèan
pes, pøezdívané �Amélie z Bangkoku,� a romantické
drama Bin-jip známého re�iséra Kim Ki-duka. Fes-
tival také nabídne film Petra Nikolaeva natoèený na
motivy kultovního románu Jana Pelce z doby nor-
malizace ...a bude hùø. Tento snímek, jeho� tvùrci
rezignovali na projekce v kinech a multiplexech, bu-
dou moci diváci zhlédnout v sále restaurace Bystøi-
ce. Ve foyer Biografu Na �pici bude vyhrazen pro-
stor neformální non-stop videoprojekci toho nejlep-
�ího ze souèasného video artu, animation artu a re-
tro poøadùm totalitní Èeskoslovenské televize.

Dal�ím �zastavením� je sekce Totalita v nás i
kolem nás, ve které bude mimo jiné uveden film
Lindy Jablonské Kupøedu levá, kupøedu pravá
� dokument o mladých Èe�ích, kteøí se aktivnì hlá-
sí k extrémnímu levicovému nebo pravicovému po-
litickému smý�lení. V dokumentu Hry prachu se
staneme souèástí situace, která vznikla  bìhem pra�-
ského zasedání Mezinárodního mìnového fondu a
Svìtové banky v roce 2000.

Kromì filmù je ka�doroèním lákadlem festivalu i
zajímavý doprovodný program. Letos vystoupí napø.
General Kryshpeen & MC Dr. Kary, keltská skupina
Gwalarn a DJ Wadi. V pøírodním amfiteátru Smeta-
nových sadù probìhne koncert alternativní a rela-
xaèní hudby man�elù Havlových spojený s promítá-
ním jejich filmu Cesta do Indie. Zajímavým zpest-
øením bude cestopisný fotodokument Pavla Vrby z
Thajska, Laosu a Kambod�i a výstava fotografií
s dokumenty Politický teror, aneb Pocta v�em,
kteøí vzdorovali, o dobì nedávno minulé, za kte-
rou by nìkteøí nejradìji udìlali tlustou èáru. Stále
ale mezi námi �ijí ti, kterým zloèinný re�im pøetnul
�ivot, uvìznil je nebo jejich pøátele. Milada Horáko-
vá, Heliodor Píka a mnoho dal�ích za to dokonce za-
platili �ivotem. Na páteèní zahájení festivalu pøijdou
sami muklové Hana Truncová a Sergej Solovjev, po-
litiètí vìzni 50. let 20. století, kteøí promluví o svých
nejen smutných, ale i veselých vzpomínkách.

Novinkou leto�ního roèníku je pøipojení k charita-
tivnímu projektu Nadace rozvoje obèanské spoleè-
nosti a Èeské televize s názvem Pomozte dìtem, kte-
rý formou dlouhodobé sbírkové akce podporuje zne-
výhodnìné a ohro�ené dìti do 18 let �ijící v Èeské
republice.  Zahájení projektu, který v Biografu Na
�pici ponese název Dívej se a pomù�e� kuøeti,
pøijede podpoøit tváø projektu a dlouholetá moderá-
torka ÈT Marcela Augustová.

Akreditace na celou dobou festivalu stojí 190 Kè,
vstupné na jednotlivé filmy 60 Kè.

Poøadatelem festivalu je obèanské sdru�ení PRO-
VE ve spolupráci s Domem kultury Koruna, Biogra-
fem Na �pici za podpory Mìsta Hoøice. Mediálním
partnerem je Èeský rozhlas Hradec Králové, Rádio 1
a Reflex.

Dal�í informace najdete na oficiálních webových
stránkách festivalu www.ffhc.cz. Upoutávky a ak-
tuální informace najdete také na www.horice.org.

Odhalení obelisku 8. září 1907.

Slovo obelisk je zdrobnìlinou øeckého obelos (jeh-
la, také ro�eò). V posvátném jazyce starých Egyp�a-
nù se mu øíkalo tejen, termín byl synonymem pro
ochranu èi obranu. Kamenná jehla mìla pronikat
oblaky a rozptylovat neviditelné zlé síly (zabránit je-
jich nahromadìní a zviditelnìní ve formì bouøí).

Byly to obvykle monolitické kameny ètvercového
prùøezu tvaru komolého jehlanu. Nahoøe byly opat-
øeny pyramidonem, jehlanem, který býval pozlacen
(symbolizoval sluneèní paprsek). V pøeddynastic-
kém období byly obelisky vztyèovány v centru vol-
ných prostranství v chrámech boha Slunce Ra.

 Pùvod nejstar�ích obeliskù je tøeba hledat v �ulo-
vých lomech v Asuánu. Tam se nachází dodnes ne-
vytì�ený obelisk, který by byl býval nejvìt�í (48,7 m,
1 200 t). Starovìcí dìlníci  práci opustili, proto�e se
v nìm objevily trhliny.
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Jak přišly Hořice k obelisku
Nìkdy na jaøe 1903 se dìlníkùm v lomu pana

Kuhna v Podhorním Újezdì podaøilo vylomit bal-
van o rozmìrech, které nikdo nepamatoval. Dali
se u nìj vyfotografovat a díky tomu snímku vidí-
me, �e pochází z jedné z tìch spodních vrstev,
které jsou pokládány za nejkvalitnìj�í.

Kámen mìøil 12,4 metrù a vá�il 340 metrákù.
Velké monolity se dobývaly u� ve starém Egyptì a
z obrázkù je zøejmé, �e metody Kuhnových kame-
níkù se od tìch starovìkých mnoho neli�ily.
�ádný dynamit ani pneumatické odvrtávání, jen
lidské svaly, jednoduché nástroje a øemeslnický
dùvtip.

Kdy� bylo shledáno, �e blok je bez kazu, zaèalo
se uva�ovat o jeho vyu�ití. Shodou okolností se v
létì toho roku mìla konat v Hoøicích velkolepá
hospodáøská Výstava èeského severovýchodu a
tak byla vìc jasná: obrovský blok hoøického pís-
kovce bude hlavním exponátem expozice kame-
nictví. Je�tì v lomu byl kámen zhruba opracován
a pak nastala dal�í veliká starost: jak jej bez úho-
ny dostat na hoøické výstavi�tì (do Smetanových
sadù). V Hoøicích tehdy fungovala vìhlasná spe-
ditérská firma V. Jandera, která se specializovala
na dopravu zvlá�tì rozmìrných nákladù, a tak jí
bez dlouhého uva�ování byl úkol svìøen. Jandera
se úkolu ujal a poèínal si opravdu profesionálnì.
Nejprve si celou trasu pro�el a zjistil v�echna mís-
ta, kde by se mohl dostat do potí�í: mosty a most-
ky, spády a polomìry obloukù. Kritická místa ne-
chal zpevnit døevìným armováním.

Potom byl blok pomocí jednoduchých strojù
opatrnì nalo�en na nejpevnìj�í Janderùv vùz a
nastal ten slavný transport. Týden prý trvalo do-
stat náklad z lomu dolù vsí k silnici a dal�í dva
týdny pokraèoval do Hoøic. Z fotografií je zøejmé,
jaká to tehdy byla senzace: cestu celou dobu le-

V katalogu výstavy 1903 byla Janderovi
zaslouženě věnována reklamní plocha, a tak
si můžeme udělat představu o jeho technic-
kém vybavení. Někoho možná  překvapí, že

už před sto lety zavedl kontejnerovou
přepravu, jak je patrné z obrázku nahoře.

movalo mno�ství pøihlí�ejících. Ty fotografie do-
dnes chovají v mnoha hoøických rodinách a byly
tenkrát pou�ity i nìmeckým odborným èasopi-
sem Der Stein, který hoøickému obelisku vìnoval
velký prostor. Ka�dý si také ze �koly pamatuje, �e
potah obstrarávalo dvanáct párù koní a ètyøi páry
volù. Mù�ete si také lámat hlavu s tím, proè tehdy
vezli náklad do sadù horem - nahoru po námìstí,
kolem pivovaru a nemocnice a zase dolù do sadù -
ale záhy vám dojde, �e oblouky na této trase mají
vìt�í polomìr a vlastnì je jich ménì, ne� kdyby se
pustili kolem Batalionu.

Na fotografii z výstavi�tì spatøujeme obelisk
pøed pavilonem akciového pivovaru, asi to bylo
nejèestnìj�í místo (pavilon kamenictví byl hned
vedle:), buï jak buï, budil zaslou�enou pozor-
nost. Po výstavì se v�ak øe�il dal�í problém: kam
s ním (ka�dému bylo jasné, �e zpátky se nepove-
ze). �e bude nejlep�í monolit vztyèit po zpùsobu
starovìkých i novìj�ích obeliskù bylo logickou
volbou a první nápad byl vztyèit jej na místì, v
parku. Byla v�ak obava, aby svými rozmìry pøíli�
nekonkuroval stávající i plánované sochaøské vý-
zdobì. A tak se ujal návrh postavit obelisk na Go-
thardu a zasvìtit jej památce tehdy právì zemøe-
lého Franti�ka Ladislava Riegra. Umístìní a vý-
tvarné øe�ení objektu a jeho okolí navrhl archi-
tekt Václav Weinzettl.

Tentokrát bylo potøeba dopravit kámen na
mnohem krat�í vzdálenost, zato do relativnì
prudkého svahu. Úkol pøevzal opìt Jandera. Ne-
pou�il v�ak �ádný povoz, rozhodl se pøemístit ná-
klad po válcích. Obelisk spoèíval na trámech,
váhu dále rozná�ely �elezné pláty. Pohon obstará-
valy ruèní hevery. Tento úsek cesty zabral tøi týd-
ny. Kdo ví, jak je hoøický pískovec køehký, pocho-
pí, jak choulostivý úkon to musel být.

Pøesto nebyl �pièkovým technickým výkonùm
tehdej�ích hoøických firem konec. Obelisk le�el
na Gothardu a bylo potøeba ho postavit. Teï pøi-
�li ke slovu kamenický mistr Bohumil Rus, stavi-
tel Karel ��astný a stavbyvedoucí Josef Vyskoèil
se svými dìlníky. Vztyèování obelisku trvalo zase
tøi týdny a zase se povedlo. I tato fáze byla sledo-
vána davy a mnohokrát fotografována.

Zbývalo povrch naèisto kamenicky opracovat,
opatøit nápisy a trojicí tepaných kruhù, pro hoøic-
ký obelisk charakteristickou ozdobou. Tuto práci
provedl hoøický kováø Antonín Korál a kruhy
symbolizují jednotu tøí èeských zemí. Také okolní
terén byl upraven a nazván Riegrovými sady.

Pak u� nic nebránilo tomu, aby se práce ujali
politici a funkcionáøi a obelisk pod vlajícími vlaj-
kami slavnostnì pøedali veøejnosti. Do�lo k tomu
právì pøed sto lety, 8. záøí 1907.

Kovář Antonín Korál.
Nahoře Rus, Šťastný a Vyskočil s dělníky.
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srdce říká:

rozum říká:

Flexibilní hypotéka

Úvěr, který se Vám přizpůsobí

•  o možnosti snížení nebo zvýšení 

splátek rozhodujete Vy

Pobočka Komerční banky v Hořicích v Podkrkonoší:
nám. Jiřího z Poděbrad 236
tel.: 955 567 370, 955 567 372, 955 567 373
e-mail: jana_zmitkova@kb.cz

infolinka 800 111 055
                      www.kb.cz

AUTOSERVIS
Hořice v Podkrkonoší

Autosalon ŠKODA
Čelakovského ulice

Prodej - servis - leasing
 ŠKODA

HAVEX AUTO HOŘICE

Telefon: 493 623 921 / GSM: 737 226 223 / e-mail: ho.servis@havex.cz
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Luděk Vojáček
+420 603 934 787

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ

Doprava a konzultace zdarma

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

MOBIL: 737 744 821
www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Auto�kola Josefa Lejska

Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670
vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „M“
2) motocyklu skupiny „A“

3) osobního automobilu, skupina „B“
4) nákladního automobilu, sk. „C“

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.

�kolení øidièù.
Výcvik provádíme na nových

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

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

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

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

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

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

Informace: 493 623 670

Juta a. s., závod 01, Heydukova ulice 1052,
Dvùr Králové nad Labem,

èeský výrobce �irokého sortimentu
polypropylenových a polyetylenových
výrobkù pro stavebnictví a zemìdìlství

PŘIJME PRACOVNÍKY NA TYTO
PRACOVNÍ POZICE:

• obsluha chemických linek
na výrobu pásků a folie

• obsluhu strojních zařízení
na výrobu podstřešních tkanin

a pletenin
• seřizovače textilních a pletacích

strojů
• provozní elektrikáře

• strojní zámečníky na údržbu
strojů a zařízení

• manipulační dělníky

Ve vìt�inì pøípadù se jedná o tøísmìnné
a nepøetr�ité provozy.

Nabízíme práci v prosperující a rozvíjející
se spoleènosti s odpovídajícím finanèním

ohodnocením.
Bli��í informace u personalistky závodu

p. Podolníkové, tel. 499 313 125,
mail:  podolnikova@juta.cz.

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola

MILOSLAV RYS
Žižkova 1957, Hořice

Tel: 493 621 932
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

Prodej bytů
do osobního vlastnictví

Firma IMO-STAR 98 s.r.o., 500 09 Hradec Králové,
Na Hrázce 273, tel/fax: 495 264 007, gsm: 777 955 855,

Pokračuje prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích:
Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví

- jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m2 do 84 m2,
VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH.

Ceny od 711 000,- Kč ve vyšším standardu vybavení včetně DPH.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
výstavbu druhé
etapy

Mary Staggs Detox
� Je zalo�ena na elektrolýze a podporuje pøiroze-

nou detoxikaci, která tìlu umo�òuje upevnit zdraví.
� Je zalo�ena na bioenergetické stimulaci rùzných

tkání, orgánù a systémù, které potom mohou lépe
vykonávat svoji detoxikaèní funkci.

� Výsledek opakovaného 30minutového sezení je
uvolnìní usazenin a odpadních látek a pøirozená
stimulace orgánù, které mají na starosti odvodòo-
vání a vyluèování �kodlivých látek z tìla.

� Poèet sezení je závislý na vìku a pocitech èlovì-
ka, mìjte na pamìti, �e pokud je Vám tøicet, ètyøicet
nebo padesát, strávili jste stejnì tolik let tím, aby
jste se �dopracovali� ke svému souèasnému zdra-
votnímu stavu a toxicitì.

Nechoïte jen tak, detoxikujte se!

Komenského 274
Telefon:493 620 393

Mail: dasar@centrum.cz
ICQ: 335-286-923

Skládka zeminy a kamene v Lukavci
Správce skládky: Petr Wendlík, Lukavec

119, telefon 731 511 102.
Provozní doba dle telefonické domluvy.

Cena: zemina 200,- Kè / t, kámen 250,- Kè / t.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

HAVEX AUTO HOŘICE
Inzerce v Hořických novinách:

mag@cbox.cz
775 291 242, 493 624 497

1 cm2 / 5,-  Kč

Knížka o hořických symposiích je na světě.
Informuje o posledních pěti ročnících,

má s obálkou 76 stran a je k dostání v muzeu
a v informačním středisku za 100 korun.
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Adresa redakce: �alounova 919, 508 01 Hoøice,

telefon: 493 622 921, (projednání a sazba inzerce také
493 624 497 nebo 775 291 242).

E-mail: mag@cbox.cz.
Vychází zpravidla v posledním týdnu mìsíce,

uzávìrka je v�dy dvacátého. Pøednost mají pøíspìvky
døíve do�lé a takové, které jsou v podobì datového

souboru napøíklad na disketì.

Koupím RD i ŘD v Hořicích
Koupím rodinný domek, i øadový, v Hoøicích,

volný do cca 1 roku, do 2,5 mil. Kè.
Nejsem RK.  Telefon 608 051 572.

Hledám přítele, pronajmu byt
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá, hledá pøítele do
65 let. Mobil 608 135 519.

Pronajmu zaøízený byt pro jednu a� dvì osoby v
rodinném domku v Hoøicích. Spìchám. Nutno vi-
dìt. Dohoda jistá. Mobil 608 135 519. Máchova
1123, Hoøice v Podkrkono�í.

Výsledky ankety
Sportovec roku 2006

Osobnost roku:
Franti�ek Trávníèek - kopaná. Za dlouholetou a

pøíkladnou reprezentaci hoøické kopané a trenér-
skou èinnost.

Medaile za zásluhy o rozvoj hoøického
sportu:

Jiøí John - �achy, za dlouhodobé a úspì�né ve-
dení �achistické mláde�e;

Karel Komínek - volejbal, za dlouholetou spor-
tovní èinnost;

Josef Kroupa - ku�elky, za dlouholetou sportov-
ní a trenérskou èinnost;

Josef Langr � ku�elky, za obìtavou organizaèní
práci a sportovní výsledky.

Trenér roku:
Franti�ek Kráèmar � ku�elky, za postup se svý-

mi svìøenci do druhé dorostenecké ligy.
Ocenìní jednotlivci:
�actvo: Luká� Fikker - motocyklový sport, veli-

ce talentovaný a perspektivní motocyklový zá-
vodník.

Dorost: Jakub Souèek - �achy, za pøíkladnou
reprezentaci.

Dospìlí: Michaela Kuèerová � ku�elky, za úèast
v �ir�í reprezentaci ÈR a druhé místo v první lize
s SK Slavia Praha.

Ocenìný kolektiv:
Florbal - mlad�í �áci, za úspìchy v Severový-

chodní Florbalové lize mlad�ích �ákù.
Anketu Sportovec roku ka�doroènì vyhla�uje

Mìsto Hoøice, jména navrhuje veøejnost a spor-
tovní komise, která ve spolupráci s vedením mìs-
ta výsledky vyhodnocuje.

Zdroj: www.horice.org

Hledáme technika PC
Hledáme technika PC se zamìøením na kamero-

vé a zabezpeèovací systémy.
Telefon 602 330 499.

Biograf Na Špici v září 2007
Sobota 1. 9. -  neděle 2. 9. ve 20.00

DANNYHO PARŤÁCI 3
Kdy� Reuben Tishkoff (Elliott Gould) udìlá velkou chybu

a pustí se do stavby hotelu v Las Vegas s prolhaným
Willym Banksem (Al Pacino), jen� jej postupnì

vy�achuje ze v�ech práv na jeho vedení, zhroutí se a
skonèí v nemocnici s infarktem. Danny Ocean (George
Clooney) se sna�í starému pøíteli pomoci, av�ak Banks

v�echny jeho pokusy mazanì odrazí. O �est mìsícù
pozdìji se z hotelu stane jedna z nejvýnosnìj�ích

nemovitostí ve mìstì a tak se Danny a jeho par�áci
sejdou, aby vymysleli svùj dal�í geniální plán.

Pondělí 3. 9. - úterý 4. 9. v 17.30

DIVOKÉ VLNY
Film Divoké vlny je animovanou akèní komedií, která

nahlí�í do zákulisí vzru�ujícího svìta závodního
surfování. Hrdinou filmu je mladý tuèòák skalní Cody
Maverick, zaèínající surfaø, který se chystá na úèast ve
svém prvním profesionálním závodu� Cody, následo-

ván filmovým �tábem, který má dokumentovat jeho
zá�itky, opou�tí rodinu a rodný Mra�ákov v Antarktidì,

aby se na ostrovì Pin-Guí zúèastnil surfaøského
memoriálu Big Z.

Čtvrtek 6. 9. ve 20.00

FANTASTICKÁ ČTYŘKA 2
Ve filmu Fantastická ètyøka a Silver Surfer èeká ètveøici

superhrdinù dosud nejtì��í protivník - tajemný posel
Silver Surfer, který pøiletìl z hlubin vesmíru, aby na�i

planetu pøipravil na její zánik. Zatímco køi�uje celý svìt
a zanechává za sebou spou��, musí Reed, Sue, Johnny a

Ben odhalit jeho velké tajemství.

Neděle 9. 9. -Pondělí 10. 9. ve 20.00

TRANSFORMERS
Transformers patøí k nejúspì�nìj�ím hraèkám v historii.

Roboti, kteøí se doká�ou pøetransformovat v libovolný
dopravní prostøedek, jsou populární natolik, �e se stali
hrdiny akèního animovaného seriálu. Mohli by ale být

také pøedlohou pro hraný celoveèerní akèní film?
Pochybnosti hravì rozmetají dva argumenty - úspì�né

snímky se v souèasnosti natáèejí podle mnohem
podivnìj�ích námìtù (tøeba podle atrakcí v zábavních
parcích, viz Piráti z Karibiku) a Transformers se navíc

mohou opøít o dva velikány svìtového filmu, produkují-
cího Stevena Spielberga a re�írujícího Michaela Baye

Úterý 11. 9. v 19.30

THX 1138
Vítejte ve svìtì monstrózního labyrintu, kde jsou v�ichni

obyvatelé ve stereotypních uniformách a odlid�tìnou
vizá� jím dodává nepøehlédnutelný lesk holohlavých

lebek. Hlavní hrdina (Robert Duvall) je jedním z mnoha
nádeníkù v ohromném lidském mraveni�ti, jeho
osobnost je zredukována do znakù - THX 1138.

Pátek 14. 9. 2007 – neděle 15. 9. 2007
Obèanské sdru�ení Prove a Biograf na �pici
Hoøice uvádí FILMOVÝ FESTIVAL HOØICE

ZASTAV SE A DÍVEJ SE!
Více informací na www.ffhc.cz

Úterý 18. 9. - středa 19. 9. v 17.30

HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD

Pátý film o brýlatém èarodìji Harry Potterovi pøiná�í
mnohem temnìj�í dìj, ne� jak tomu bylo u dílù pøedcho-
zích. Pán Zla se na konci minulého dílu vrátil silnìj�í ne�
kdy døíve pøipraven nastolit svou krutovládu. Jen�e ani
pro tak mocného mága není nic tak jednoduché, jak by

se mohlo zdát a v jeho cestì k definitivní moci stojí
mnoho pøeká�ek. Jednou z nich je právì Harry, chlapec

který toho-jeho�-jméno-se-nesmí-vyslovit ji� jednou
porazil a ze souboje si odnesl jen jizvu ve tvaru blesku.
Jen�e Pán Zla nemíní tentokrát nic ponechat náhodì a

pøed pøípravou spletitého plánu na ovládnutí svìta musí
získat jeden artefakt, pøedmìt, který mu mnohé osvìtlí.

Do karet mu nahrává fakt, �e mladému kouzelníkovi
nikdo nevìøí, a tak o jeho návratu nikdo nemá ani

potuchy. Harry se tak stává spí�e terèem posmìchu, ne�
hrdinou, ale i pøesto je pøipraven postavit svému
odvìkému soupeøi v souboji na �ivot a na smrt.

Sobota 22. 9. ve 20.00

MR. BROOKS
Earl Brooks (Kevin Costner) právì obdr�el cenu Mu�

roku od obchodní komory a proná�í svùj dojemný,
vtipný a hlavnì americký projev díkù. Jen málokdo v
sále tu�í, co je Brooks skuteènì zaè. V noci se po mìstì

pohybuje jako nekompromisní vrah, který své obìti v�dy
vyru�í pøi milování a dvìma dobøe míøenými ranami
zastøelí. Nezùstávají po nìm �ádné stopy, jen tìla jsou

v�dy naaran�ována do rùzných pozic...

Pátek 28. 9. ve 20.00

DISTURBIA
�mírovat sousedy se pøíli� nevyplácí. Mù�ete objevit

temná tajemství, která mìla zùstat skryta pøed celým
svìtem, a v dùsledku toho vám pak pùjde o �ivot. Va�e

�ance na pøe�ití jsou o to men�í, �e se prakticky
nemù�ete hnout z místa. Pokud máte pocit, �e ètete

synopsi slavného thrilleru Alfreda Hitchcocka Okno do
dvora, nejste daleko od pravdy. Tvùrci snímku Disturbia

se jím pøi psaní scénáøe a bìhem samotného natáèení
lehce inspirovali, a proto vznikl film s podobnì stísnìnou

atmosférou, hustou tak, �e by se dala krájet.

Neděle 30. 9. , pondělí 1. 10.
a úterý 2. 10.  v 17.30

RATATOUILLE
Oscarem ocenìný re�isér Brad Bird a vypravìè�tí mistøi

z Pixar Animation Studios uvádìjí film Ratatouille,
nejoriginálnìj�í komedii leto�ního léta o tak bizarním
pøátelství, jaké si jen lze pøedstavit. Hlavním hrdinou
filmu je krysák Remy, který odvá�nì sní o tom, �e se

stane vyhlá�eným kuchaøem v paøí�ské pìtihvìzdièkové
restauraci. Spoleènì se zkrachovalým vyna�eèem

kuchyòských odpadkù Linguinim se vydají za svým
cílem stát se nejvyhlá�enìj�ím kuchaøem v Paøí�i.

�eny, sleèny, dìvèata � zaènìte pravidelnì cvièit.
Pøidejte se k nám, co chodíme cvièit ka�dé pon-

dìlí v 19:15 a ve ètvrtek v 19:30 hodin do spor-
tovní haly TJ Jiskra Hoøice.

Èeká Vás 60 minut pohybu, jednoduchý aerobik
na zahøátí a potom kondièní cvièení zamìøené na
na�e problémové partie. Pøíjemná relaxace na závìr.
Neutrácejte za nesmyslné diety, tohle funguje!

Pøijïte se podívat, pøijïte to zkusit. Pøineste si
ruèník, pití, botky na pøezutí a 40,- Kè (pro neèleny)
a hlavnì dobrou náladu a chu� nìco pro sebe udìlat.

Zaèínáme 10. záøí 2007.

S novým školním rokem zpátky do tělocvičny
Novì s novým �kolním rokem rozjí�díme cvièení

pro seniory v�dy ve ètvrtek od 14:00 do 15:00 ho-
din v sokolovnì. Zájemci se mohou informovat o za-
hájení cvièení u MUDr. Macákové (tel. 493 624 194
po 20. hodinì), která cvièení povede.

Dal�í novinkou, kterou pro Vás Asociace sportu
pro v�echny pøipravila, je cvièení pro pøed�kol-
ní dìti od 4 let. Cvièení bude probíhat v sokolovnì
ve ètvrtek od 15:30 do 16:30 hodin pod vedením
zku�ených cvièitelek Jiøiny Horákové (tel.
605 307 099) a Mgr. Kristýny Moravcové. Toto
cvièení zahajuje ji� 6. záøí 2007.

29. ročník turnaje
neregistrovaných

Koná se 1. - 2. záøí  2007.
Èasový rozvrh: Presentace   7,45 �  8,00 hodin. Lo-

sování v 8,15 hodin. Disciplíny: Dvouhra (mlad�í,
star�í) a ètyøhra (spoleènì).

Rozdìlení a systém bude upøesnìn dle poètu pøi-
hlá�ených. Podmínky startu: Hráè nesmí být zare-
gistrován u ÈTS. Startovné: 100,� Kè.

5. ročník turnaje
MIX  OPEN

Koná se 8. záøí 2007.
Èasový rozvrh: Presentace   8,15 �  8,30 hodin. Lo-

sování 8,30 hodin. Disciplína: Smí�ená ètyøhra.
Hrací systém: Systém turnaje bude upøesnìn dle

poètu pøihlá�ených dvojic (takový, aby si v�ichni
dobøe zahráli). Startovné: 200,- Kè za dvojici.

Výborné obèerstvení zaji�tìno. Srdeènì zvou poøa-
datelé.

Pozvánka na tenisové turnaje

Pozvánka Asociace Sport pro všechny

KDE JSOU HASIČI, TAM TO ŽIJE
Urèitì mi dají za pravdu v�ichni, kteøí  tam byli.

Ale teï od zaèátku.
Koncem èervna slavili hoøiètí hasièi dvì výro-

èí,dobrovolní 110 let a profesionální 15 let zalo�e-
ní. Oslavy zaèaly v pátek pøijetím holandských
partnerù a shromá�dìním na radnici, kde se pøi-
pomnìly zaèátky sborù a pøedávala se rùzná oce-
nìní. Veèer pokraèoval v Motelu Allegro na Da-
chovech. V sobotu ráno desátou hodinou poèalo
klání �esti týmù. Do netradièních soutì�í s ná-
zvem �5 P� se upsali  zástupci  mìsta, mìstské po-
licie, profesionální a dobrovolní hasièi, hoøiètí
podnikatelé a zástupci z Holandska. Co bylo
�5P�? Pøípravy: na zásah v zakouøeném prostoru
(bludi�tì), na povodnì (chùdy), pøi selhání ve�ke-
ré techniky (�tafeta na ly�ích, v pytlích, na �pal-
cích), na po�ár a stavba nové zbrojnice (z krabic
se skládal znak Hoøic). Týmy se  pìknì zapotily.
Trefit se autem s obráceným øízením a s lidským
pohonem nebylo snadné. (Speciální hasièské au-
tíèko si vyrobili v hasièárnì dobrovolní hasièi).
Kdo vyhrál? Opravdu v�ichni se moc sna�ili a do
her se vrhli s velkou chutí. Nakonec zvítìzila
mìstská policie, druzí skonèili profesionální hasi-

èi a tøetí hoøiètí podnikatelé. Rozdaly se medaile,
diplomy, poháry a trochu netradièní ceny (jehnì,
potápìní, zimní nudy, projí�ïka na koních, vstu-
penky do kina, dort, pizza atd). Za tyto ceny mu-
sím v�em sponzorùm podìkovat, ochota pøispìt
hasièùm byla v�ude. Díky patøí paní místosta-
rostce Richtermocové, �e se pøi�la podívat mezi
nás a pomohla se zakonèením her. Samozøejmì si
zasoutì�ily i dìti. Bylo zaji�tìno obèerstvení a
skvìlá doprava z Hoøic a� do Motelu. Veèer po-
kraèoval �ivou hudbou Plastik FIFL.

Nedìli si zase vzali do parády �profíci� a na ná-
mìstí pøedstavili starou a souèasnou techniku,
slaòování, støíhání aut,to v�e a� do odpoledních
hodin. Pozdravil se s námi také  pan  starosta
Ivan Dole�al a poté pøijal na radnici holandské
zástupce, kde se pohovoøilo o partnerské spolu-
práci mezi mìsty Hoøice a Odoorn-Borger.

Víkend rychle utekl, pøi�lo louèení. Poèasí nám
pøálo, v�ichni se doufám bavili a tak jsme to
zvládli na výbornou. Je�tì  jednou díky sponzo-
rùm, týmùm, divákùm, kteøí se pøi�li podívat, a
hlavnì tìm, kteøí se na pøípravách podíleli.

 Komentátorka V. Bílková

Koupím poštovní známky
Koupím po�tovní známky, pohledy a obálky,

celé sbírky, vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìra-
teli. Platím v hotovosti, nejvy��í mo�né ceny.

Informace na telefonu 724 229 292.

Prodám Tatramatku
Prodám funkèní automatickou praèku Tatra-

mat. Telefon 493 623 647.

Pomůžu s hygienou
Vypracuji systém HACCP pro va�i potravináø-

skou prodejnu. Telefon 723 177 399.


