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OBČASNÉ

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

V øíjnu mráz a vìtry - leden, únor teplý � Je�tì �e tu jsou Hoøické noviny � Co prozradil gymnazistkám �porcl
� Co prozradilo dno vypu�tìného koupali�tì � Kdo bude mít narozeniny 15. listopadu � Kdo ukradl v muzeu

sklenièku, a� ji vrátí � Kdo si nechce vymìnit øidièák, má je�tì spoustu èasu � Kdo vymìnil miminka, má malér �
A nechoïte jen tak � Ani na Dachova �                                  Kdy�, tak do hospody � Kupte si noviny � Stojí 6,- Kè

Co na sebe prozradil Pavel Šporcl po koncertě v Hořicích
Jupí, neuèíme se, ale jdeme na koncert! Tak to si

øekl snad ka�dý student Gymnázia a SO� Hoøice pøi
cestì do Koruny 4. øíjna 2007. Hoøice toti� poctil
svou náv�tìvou celosvìtovì uznávaný houslista Pa-
vel �porcl, který je právì v tìchto dnech na svém ce-
lorepublikovém turné. Jeden koncert se uskuteènil
u� veèer 3. øíjna pro veøejnost. Z nìho odcházel ka�-
dý jeho náv�tìvník nadmíru spokojen z pùsobivých
tónù, které se linuly z netradiènì modrých houslí
Pavla �porcla.

�Pro nás byl koncert více ne� zá�itkem�, prozradila
èasopisu Tempus studentka gymnázia. Pan �porcl
toti� zpestøoval své vystoupení vyprávìním o jed-
notlivých skladbách, ale i konverzací s mladými di-
váky, co� bylo nadmíru zajímavé a pøíjemné.

Nám se dostalo té pocty, �e po skonèení koncertu
pro �kolu nám dovolil vstoupit do jeho �atny a vy-
zpovídat ho. Je to velice skromný èlovìk - nedal na-
jevo, �e by mu vadilo, kdy� jsme si povídali dlouze a
dlouze. Byl velice bezprostøední a upøímný:

Na jakém místě  v Hořicích jste na dnešek složil
svou hlavu a jak se vám spalo?

Pøespal jsem v Královském dvoøe,  kde se mi spalo
výbornì.
A co jste měl k snídani?

Po dlouhé dobì rohlík s nutelou a k tomu je�tì dvì
nutely navíc, proto�e mi nìjak zachutnaly. Ale upo-
zoròuji, �e to byly  ty malé.

Nosíte ještě někdy šátek, který k vám neodmysli-
telně patří?

Nosil jsem ho 7 let, nyní jak se hodí, prostì podle
nálady.
Skládáte? Myslím tím - skládáte hudbu i vy sám?

 Já skládám neustále.  A to na pódiu.
Jak dlouho spolupracujete se svým klavíristou  Pe-
trem Jiříkovským?

Devìt nebo deset let.U� ani pøesnì nevím.

Byl jste někdy v Japonsku?
Ano. �estkrát. (Smích)

Prozradíte nám, kde všude jste vystupoval?
V�ude mo�nì kromì Ji�ní Ameriky a Austrálie,

aleurèitì bych se i tam rád nìkdy podíval.
A které místo bylo pro vás nejzajímavější?

Bylo to tady v Èechách,  pøímo v Mladeèských jes-
kyních. Byla tam hrozná zima a já nebyl zrovna moc
teple obleèen. Nemohl jsem v�ak zklamat obecen-
stvo, a tak i pøesto se koncert uskuteènil. Probudil
jsem tam svým hraním jednoho netopýra, který ko-
lem mì pak neustále poletoval.
Od kolika let hrajete na housle?

Od 5 let a poøád mì to baví.
Byl jste dítě, které muselo na housle denně dřít,
anebo jste talent od přírody?

Talent jsem tak pùl na pùl, cvièil jsem to, co jsem
potøeboval. Spí� moje maminka to brala v�echno
vá�nì.
A jakou školu jste tedy vystudoval?

Já jsem hroznì chytrej (smích), mám nìjaký èer-
vený diplom (pra�ská konzervatoø, prof. Václav Sní-
til) a pìtiletou stá� v USA.
Jaký je váš názor na Vanessu Mae?

Je to pìkná holka.
A jinak?

A jinak nic. (Smích)
A jací jsou tedy vaši oblíbení interpreti? Jakou
hudbu rád posloucháte?

Jazz, cimbálovka, cikánská hudba, Sting, Justin
Timberlake, Beonce - dokonce jsem byl na jejím
koncertì  v Japonsku.
Bolí vás někdy z hraní prsty?

Po tøiceti letech u� ani moc nebolí (smích), ale
kdy� mìsíc necvièím, tak pak ano.
A jak tedy často cvičíte?

Oficiálnì? Tøi - ètyøi hodiny dennì�
Stalo se vám někdy, že jste zapomněl housle?

Ano, jednou, a to v hospodì. Ale bylo to po veèeøi
s mým klavíristou. Nechal jsem je pod stolem
v domnìní, �e mi je nese on. Av�ak on mi je nikdy
nenosí. To mi ale do�lo a� u auta, tak jsem se pro nì
vrátil.
Jaké jsou vaše oblíbené skladby?

Mé oblíbené skladby jsou v�echny, které hraji, ji-
nak by to ani ne�lo.
Stal se vám někdy nějaký trapas?

Já ani nevím, snad ani ne. Akorát mi nìkdy prask-
ne struna.
Jinak nic?

Vlastnì ano. Jednou jsem  koncertoval pro jednu
nejmenovanou banku. Nìkdo mi øekl �patnì její ná-
zev, a tak jsem na pódiu do nebe vychvaloval banku
úplnì jinou, konkurenèní téhle.
Jak ještě dlouho máte v plánu vystupovat
s houslemi?

Doufám, �e to je�tì nekonèí. Je to prima povolání.

Pro nás bylo velice prima Pavla �porcla vyzpoví-
dat. Byl to velice pùsobivý zá�itek, stejnì jako jeho
neuvìøitelné houslové umìní.

Lenka Antalíková a Michaela Vlachová
pro èasopis Tempus Gymnázia a SO� Hoøice

(Spolupráce Anna Fleèková, foto Jan Sezima).

Smlouva je smlouva
Starosta Ivan Dole�al, který získal od zastupitelù

mandát opravòující dohodnout se s nìmeckou fir-
mou Lidl na finanèní kompenzaci za mìstskou jídel-
nu a pozemek, nemìl vinou smlouvy o smlouvì bu-
doucí velkou mo�nost docílit takové ceny, jakou si
pùvodnì pøedstavoval.

�O dvaceti milionech za objekt nechtìli ani sly�et,
nakonec bylo dohodnuto sedmnáct za jídelnu a dva-
náct za pozemek, na kterém vybudují market,� uve-
dl starosta.

Nejprve mìsto na firmì po�adovalo, aby místo stá-
vajícího objektu postavila nový. Nakonec prostøed-
nictvím vypracované studie radní zjistili, �e nová
nebude zapotøebí, proto�e v ostatních stravovacích
zaøízeních je volná kapacita pøes 900 míst. Pokud
zastupitelstvo na svém pravidelném veøejném zase-
dání prodej schválí, dojde k jednání o vyklizení
se Zemìdìlským dru�stvem Podchlumí, Dobrá
Voda, které jídelnu provozuje.

�Kdy� v�e pùjde podle plánu a Lidl nebude chtít
zahájit stavbu je�tì tento rok, tak a� do konce února
by se zde mohlo vyvaøovat,�  upøesnil Ivan Dole�al.
Podle jeho vyjádøení finance získané od spoleènosti
Lidl budou za souèasné rozpoètové situace význam-
nou pomocí pro mìstskou pokladnu.

Èást penìz bude pou�ita v rámci akce Bezbariéro-
vé mìsto, na rekonstrukci pøedev�ím Janderovy
a �i�kovy ulice, ale i na cestu k Miletì, kde funguje
jedna z jídelen, která by mìla pojmout na 330 no-
vých strávníkù.                 Zdroj: www.horice.org (mk)

K vìci se pan starosta vyjadøuje podrobnìji
v rozhovoru oti�tìném v pøíloze,

kterou nás tentokrát radnice obdaøila.

Ze života mužoretů

Co prozradilo dno vypuštěného koupaliště

Oskar Teimer jubiluje
Výstava malby, kresby a grafiky, pøipravená

k pìtasedmdesátinám Oskara Teimera, byla slav-
nostnì otevøena 18. øíjna v hoøickém muzeu a po-
trvá do 18. listopadu. Autorovy narozeniny
pøipadají na 15. listopad a toho dne se v mu-
zeu uskuteèní malá oslava. Úèast pøislíbila známá
kytaristka Jana Rychterová, tak si ji pøijïte po-
slechnout. Shodou okolností na tentý� den pøipa-
dá degustace leto�ního Svatomartinského a mla-
dého Beaujolais, èím� je naznaèeno, jaké obèerst-
vení bude pro náv�tìvníky pøipraveno. Oslava za-
ène o 16 hodinì. Srdeènì zve Oskar Teimer, ho-
øické muzeum a vinotéka Anna.                        (vmb)

Narozeniny

Nejstarší obyvatelka
v kraji oslaví 107 let

Nejstar�í obyvatelka Královéhradeckého kraje a
pravdìpodobnì druhá nejstar�í obyvatelka èeské re-
publiky Marie Baèová (1900) oslaví ve ètvrtek 1. lis-
topadu své 107. narozeniny. Slavnost za úèasti
hejtmana Pavla Bradíka a dal�ích významných hos-
tù probìhne ve ètvrtek 1. listopadu v LDN Jaromìø
od 10 hodin.            Tisková zpráva, Eva Fruhwirtová

Umělecká skupina Artróza na své pouti po vypuštěných bazénech navštívila Dachovské koupaliště.
Mužoretové na svlékání tentokrát nepomysleli, smekli však opět klobouky, to když jim bylo patřit na

hrůzný pozůstatek z plavecké sezóny. Na stehýnku neměl pozůstatek žádný nápis (jako mívají vyměňo-
vaná miminka) a tak panuje panika zda k výměně nedošlo už loni v prosinci (jako u vyměňovaných

miminek). To však rázně vyvracíme: v takovém případě měl by nešťastník zajisté obuty brusle.

Hořické gymnazistky (autorky rozhovoru) v objetí oblíbených interpretů. Foto Sezima.

10. ROÈNÍK BEZPLATNÉHO MÌØENÍ
CHOLESTEROLU, KREVNÍHO TLAKU
A CUKRU V KRVI

Nečekejte na doktora
Prevence byla, je a stále bude tím nejúèinnìj-

�ím, co lze pro sebe udìlat. Tato základní vy�et-
øení otestují va�e zdraví a zbaví vás nejistoty. Pøí-
tomná odborná lékaøka výsledky testu na místì
vyhodnotí a doporuèí pøípadný dal�í postup.

V sobotu dne 10. listopadu od 8 do 11 ho-
din v pøedná�kové místnosti za knihov-
nou, Námìstí Jiøího z Podìbrad, Hoøice.

Pøijít mù�ete rovnou, bez jakékoli pøihlá�ky.
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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

Policejní zpravodajství

Policie obvinila
bývalého velitele
hořických strážníků,
hrozí mu
až tři roky vězení

Policisté z útvaru odhalování korupce a finanèní
kriminality zahájili trestní stíhání bývalého veli-
tele hoøických strá�níkù Viktora Wiesnera. Na
nìkdej�ího velitele hoøických strá�níkù radnice
zaèátkem leto�ního roku podala trestní oznámení
pro podezøení z rozkrádání penìz vybraných na
pokutách.

�Obvinìný se mìl trestné èinnosti dopou�tìt od
ledna 2002 do února 2007  tím, �e jako velitel
mìstské policie na východì Èech si pøisvojoval
cizí vìci nebo jinou majetkovou hodnotu, která
mu byla svìøena, a zpùsobil tak mìstu �kodu ve
vý�i témìø 400 tisíc korun,� informuje Alena Vo-
kráèková z útvaru odhalování korupce a finanèní
kriminality.

Z �etøení pøedev�ím vyplývá, �e neodvádìl
v�echny peníze z blokových pokut, a dále prý ve
svùj prospìch nadhodnocoval poèet kilometrù
vykázaných ve vyúètování jízd slu�ebního vozi-
dla. Obvinìnému tak hrozí trest odnìtí svobody,
který mù�e soud vymìøit a� na dobu tøí let.

Pøípad se vleèe od února, kdy vedení hoøické
radnice odhalilo nesrovnalosti ve financích mìst-
ských strá�níkù pøi kontrole jejich hospodaøení.
Pro podezøení, �e se velitel obohacoval na tr�bách
za pokuty, starosta velitele Viktora Wiesnera oka-
m�itì odvolal z funkce.                                             (ètk)

PACHATEL OČESAL AUTOMOBIL, KTERÝ ŘIDIČ
PRO PORUCHU MUSEL OPUSTIT

Hoøice - O tom, �e drzost nìkterých zlodìjù oprav-
du nezná mezí se pøesvìdèil ve ètvrtek 4. øíjna maji-
tel firemního vozidla �koda Octavia.

Auto, které musel pro poruchu odstavit ve støedu
3. øíjna v pozdních noèních hodinách na silnici v
blízkosti Hoøic, se toti� stalo terèem útoku nezná-
mého pachatele.

Ten v dobì, kdy øidiè shánìl pomoc, rozbil okna u
pøedních dveøí a následnì vnikl dovnitø. Z vozidla
poté odcizil autorádio s CD pøehrávaèem, náøadí,
pracovní pomùcky, rezervní kolo a dal�í vìci. Dále z
vozu odmontoval a odcizil obì registraèní znaèky a
v�echna ètyøi litá kola. Majitel vyèíslil celkovou
�kodu na témìø 100 tisíc korun.
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE KRADLO

Cerekvice n/B. - Do objektu mateøské �koly v Ce-
rekvici nad Bystøicí vnikl v pátek 12. øíjna bìhem
dne neznámý pachatel. Uvnitø pak v jedné z míst-
ností odcizil z volnì odlo�ené kabelky fotoaparát,
penì�enku s hotovostí, osobními doklady a platební
kartou. Majitelka vyèíslila celkovou �kodu na nejmé-
nì 16.000 Kè. Pøípad �etøí policisté obvodního od-
dìlení v Hoøicích.
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA NEDAL PŘED-
NOST ŽENĚ ZA VOLANTEM OSOBNÍHO AUTO-
MOBILU

Vinice - V sobotu 13. øíjna jel v odpoledních hodi-
nách tøiapadesátiletý øidiè nákladním vozidlem Vol-
vo FL po silnici ve smìru od obce Boháòka-Skála na
obec Ba�nice.

Na køi�ovatce u obce Vinice nedal pøednost v jízdì
øidièce osobního vozidla Honda Civic, která jela po
hlavní silnici a do té narazil.

Pøi nehodì utrpìla øidièka tì�ké zranìní, se kte-
rým byla letecky transportována do Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové. Její spolujezdec byl se zranì-
ním pøevezen do Mìstské nemocnice v Hoøicích.
Celková �koda byla vyèíslena na 150 tisíc korun.
ŘIDIČI POZOR NA SNÍŽENOU VIDITELNOST

Milovice - Ve støedu 10. øíjna jel ve veèerních hodi-
nách dvaadvacetiletý øidiè osobním vozidlem �koda
Octavia ve smìru od Jièína na Hradec Králové. U
Milovic narazil za sní�ené viditelnosti do boku návì-
su stojící nákladní soupravy MAN, její� øidiè nemohl
z dùvodu vyvolané situace pokraèovat v jízdì na par-
kovi�tì nákladních vozidel.

Po nárazu byla �kodovka odhozena do protismìru,
kde se støetla s protijedoucím nákladním vozidlem
Mercedes 1834 L. Pøi nehodì do�lo k lehkému zra-
nìní spolujezdcù z osobního vozidla. Alkohol u øidi-
èù byl na místì vylouèen dechovou zkou�kou a cel-
ková �koda byla vyèíslena na pùl milionu korun.

                              Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín
ŠKODOVKA SKONČILA V POTOKU. ŽENA, KTE-
RÁ VŮZ ŘÍDILA, Z MÍSTA NEHODY UTEKLA

Èejkovice - Ve støedu 10. øíjna veèer se mezi Èejko-
vice a Starým Místem stala dopravní nehoda. Øidiè-
ka vozidla, které skonèilo v potoce, z místa nehody
utekla. �V pozdních noèních hodinách jela jedna-
dvacetiletá øidièka osobním vozidlem �koda For-
man ve smìru od Èejkovic na Staré Místo. V daném
úseku ji pøedjí�dìlo vozidlo, kterého se lekla. Vjela
mimo komunikaci, kde následnì zachytila o kmen
stromu a nakonec s vozidlem sjela do potoka,� pøi-
bli�uje dopravní nehodu okresní policejní mluvèí
Hana Kleèalová.

�Zda øidièka øídila vozidlo pod vlivem alkoholu ne-
bylo zji�tìno, nebo� z místa dopravní nehody utekla.
Dal�ím �etøením policisté zjistili, �e mladá �ena ne-
vlastní �ádné øidièské oprávnìní a navíc, �e k jízdì
u�ila vozidlo, které nemá uzavøenou smlouvu o po-
vinném ruèení,� doplòuje Kleèalová s tím, �e celko-
vá �koda byla vyèíslena na 10 tisíc korun.                 (lu)

Hospicová paliativní péče – naděje na dobrou smrt
Le�íte v koutì ponurého pokoje na LDN okresní

nemocnice. Nemù�ete se pohnout, nemù�ete mlu-
vit, máte bolesti a èistou mysl. Nad lù�kem sly�íte
hlasy, které o Vás mluví jako o diagnose, která se
nedá vyléèit, brzy zemøe. I tak a není to neobvyklé,
mù�e vypadat u nás umírání. Na�tìstí jsou ale dù-
stojnìj�í mo�nosti, jak sejít z pozemského �ivota.
Dovolte mi proto, abych Vás v krátkosti poinfor-
movala o hospicích  a pøedev�ím lidech, kteøí tu-
hle tì�kou práci berou jako samozøejmou a neod-
dìlitelnou souèást lidského bytí. Mo�ná se mù�ete
ptát, co mì nutí napsání tohoto èlánku. Je to cel-
kem jednoduché, proto�e nejen bolest tìla, ale i
du�e byly a jsou nejèastìj�í pøíèinou, proè èlovìk
vyhledává pomoc jiných.

Na�e zdravotnictví není a� tak �patné, jak se v�e-
obecnì v  médiích tvrdí. Z celosvìtového hlediska
je nadprùmìrné, ale má vá�ný hendikep. Stará se
témìø výluènì o tìlesné potøeby pacienta, jen�e on
má i potøeby du�evní, sociální a duchovní. Hospic
se sna�í uspokojit v�echny okruhy jeho potøeb a
navíc peèuje o jeho blízké, kteøí mají mo�nost být s
nemocným v hospici ubytováni a být s ním v jeho
posledních chvílích.

Hospic je specializované zaøízení, které poskytu-
je paliativní péèi, tedy péèi zamìøenou na úlevu od
bolesti, kterou postupující nemoc pøiná�í, na roz-
díl od péèe kurativní, která je zamìøená na léèbu
nemoci. V principu to znamená, �e se tì�ce ne-
mocný èlovìk dostane do hospicu v dobì, kdy byly
vyèerpány  v�echny mo�nosti souèasné léèby.
Neslibuje uzdravení, ale také nebere nadìji. Nesli-
buje vyléèení, slibuje léèitelnost.

V souèasné dobì je  v Èeské republice 280 lù�ek
v 10 hospicích. Svìtová zdravotnická organizace
uvádí, �e minimální poèet lù�ek je 5 na 100 000
obyvatel.

A to je je�tì podmínìno fungující domácí sítí
hospicové péèe, která u nás a� na výjímky není.
V Èeské republice je pohlí�eno na hospicovou péèi
jako na zbytnou, i kdy� se v praxi osvìdèila. Zbyt-
nou � proè - je to pøedev�ím z finanèních dùvodù.
Punc zbyteènosti nebo zbyteèného plýtvání fi-
nanèními prostøedky se ztrácí v momentì, kdy se
týká jednotlivcù a jejich potøeb. Pøitom kvalitní
paliativní péèe je pøitom známkou vyspìlosti a
kulturnosti státu.

Hospic není léèebna dlouhodobì nemocných,
domov dùchodcù, nemocnice. Cílem této péèe je
dosa�ení nejlep�í mo�né kvality �ivota pacientù a
jejich rodin. Propagace hospicové péèe je o to tì�-
�í, �e souvisí s tématem, jen� bylo a je pro dne�ní
spoleènost urèitým tabu. Jde o velmi citlivé téma,
které dost dobøe nejde otvírat na veøejnosti for-
mou nìjaké reklamy, èi masivní kampanì. Na�e
spoleènost nebyla vedena k tomu, aby se smrtí
jako okam�ikem pøirozeného zavr�ení �ivota nì-
jak zabývala.

Myslím, �e by bylo u�iteèné se vìnovat tìmto té-
matùm v prùbìhu vzdìlávání a výchovy mladých
lidí, kteøí jsou pøirozenì zvídaví a nejsou zatí�eni
pøedsudky star�ích. V hospicích mají dobré zku�e-
nosti s dìtmi ze základních �kol, které pøicházejí
do hospice s kulturními programy pro pacienty.
Takto se pøirozenì seznamují s posláním a èinnos-
tí hospice a své poznatky sdìlují dále.

Samostatnou kapitolou je medializace hospicù.
Je nutné si pøiznat, �e média pøíli� neoplývají sna-
hou se vìnovat tématùm bolesti a konci �ivota.
Nejlep�í forma hospicové péèe je asi diskusní po-
øad k dané problematice v celostátním vysílání.
Bohu�el, zde je vìnována vìt�inou pozornost
atraktivnìj�ím tématùm. Pøitom pøedstavy veøej-
nosti jsou nìkdy velice kuriosní. Nìkteøí lidé mají
pøedstavu, �e hospic je urèitým typem krematoria,
kam jsou pacienti pøekládáni tìsnì pøed smrtí.
Roz�íøeným mýtem bývá té� názor, �e hospice
jsou urèeny pro pøíslu�níky církví, jiní si pletou
hospic s luxusním pensionem pro dùchodce a do-
�adují se umístìní a pøedplacení.

Oslovení odborníci se vìt�inou shodují na tom,
�e zdravotníci se vìt�inou neodli�ují od bì�ného
vzorku laické veøejnosti. Tam, kde hospic pùsobí
del�í dobu, je spolupráce se zdravotníky snaz�í,
ne� tam, kde zaèínají nebo vùbec nejsou. Pøitom
není nejmen�í problém, ne� si pøijít hospic pro-
hlédnout � kdykoli.

Èetla jsem v Lidových novinách zajímavou zku-
�enost. Loni se otvíral hospic ve Vala�ském Mezi-
øíèí. Pozvánkami byly obeslány stovky jihoèeských
lékaøù a sester. Pøijelo jich 8. Co na to øíci�!

Je�tì nìco k financování. V èervenci loòského
roku byl pøijat zákon o veøejném zdravotním po-
ji�tìní, který v rámci legislativy poprvé zmiòuje

léèbu paliativní o osoby v terminálním stavu  po-
skytovanou  v zaøízeních  hospicového typu, coby
péèi hrazenou ze zdravotního poji�tìní. Je to velký
pøelom. Do té doby bylo financování jako na LDN.
V praxi to znamenalo, �e zdravotní poji��ovny hra-
dily pouze polovinu nákladù. Teï zákon umo�òuje
lep�í úhradu bodovými hodnotami a tím pádem je
paliativní péèe lépe ohodnocena.

Domácí hospice jsou bohu�el bez zázemí. Øedi-
telka domácího hospice Cesta domù v Praze popi-
suje na svých internetových stránkách problémy
spojené s fungováním.

Opakovanì podávají ucelenou koncepci na�im
zákonodárcùm, ale stále spí� nará�ejí na nepocho-
pení -  k èemu vlastnì je umírat doma ? A to nìkdo
chce ? To jim kdysi øekla ministrynì Souèková.
Myslím, �e z toho neustálého vysvìtlování musí
být u� unaveni. Pøitom je jasné, �e i z ekonomické-
ho hlediska je vhodné, aby byl nemocný doma.
Mobilní hospice fungují tedy z dotací a na základì
grantù. O to to mají samozøejmì tì��í.  Vyhledáva-
jí vhodné sponzory a sna�í se je zapojit do rùzných
projektù. Zde èasto nará�í na jednostrannou pod-
poru sportu a mláde�e. Tìch, kteøí jsou ochotni
pøispìt na podporu hospicù , je výraznì ménì. Na
programy, které se týkají seniorù a nemocných,
pøipívají vìt�inou ti, kteøí si sami museli zaji��ovat
péèi o své blízké a vìdí, jak je tato péèe nároèná.

Chtìla bych se pokusit vyvrátit  nebo alespoò
zpochybnit obecnì roz�íøený názor, �e hospic je
pøedev�ím dùm smutku. Ka�dého, kdo do hospicu
pøijede pøekvapí atmosféra klidu, radosti a poho-
dy. Jako by se najednou uprostøed rozbouøeného
svìta ocitli v nìjaké oáze. Takovou zku�enost mám
i já, která jsem do hospicu pøijela a chvíli zùstala.
Pohled na hospic zevnitø je skuteènì výraznì od-
li�ný od pohledu zvenku. Tak jako mince má rub a
líc, má ji i hospic.

Nakonec mi dovolte, abych se s vámi rozdìlila o
krátkou úvahu. Èas na sklonku �ivota je dùle�itý,
mo�ná nejdùle�itìj�í. Králové rozdávali své paláce
a statky právì tehdy. Sedláci poslední den svìøo-
vali svá pole a stáda svým dìtem. Je to nepochyb-
nì èas pro pochopení lidské dùstojnosti. Je  jedi-
neèný, zkusme tedy sebe na nìj pøipravovat, nebát
se pøespøíli� a od tìch, kteøí jej právì �ijí, se uèit.

Jana Sieberová,  ÈSA 1815, jana.sie@wo.cz
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Lenka Francková
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NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 153,
HOŘICE, TEL/FAX 493 622 282

Bylinka informuje

JAK LETOS
NA VÁNOČNÍ ÚKLID?
TENTOKRÁT JINAK
– EKOLOGICKY!

Písek, mýdlo a voda mo�ná staèily na�im ba-
bièkám, dnes v�ak máme o èistících prostøedcích
jiné pøedstavy. Mìly by být pøedev�ím úèinné a
praktické na pou�ití. Koupelna tedy záøí, podla-
ha se jen leskne, nádobí doslova svítí, zbytky sa-
ponátù jsme spláchli do potrubí... a máme ukli-
zeno. Je tomu tak ale doopravdy? Neposunuli
jsme jen problém o dùm dál? Vìt�ina èistících
prostøedkù toti� obsahuje látky, které èistírny
odpadních vod jen velmi tì�ko odstraòují. Tyto
chemikálie se dostávají do øek a kontaminují je.

Existuje v�ak uspokojivé øe�ení pro obì strany
� u�ivatele a pøírodu. Je jím napøíklad série èis-
tících a pracích prostøedkù znaèky ECOVER  a
SODASAN. Produkty lze zakoupit v prodejnì
Bylinka v Husovì ulici. Ji� pøes rok Vám nabízí-
me biopotraviny, zdravìj�í mlsání, chlazené vý-
robky, potraviny pro bezlepkovou dietu, ale také
ekologické èistící a prací prostøedky.

V øadách výrobkù obou firem naleznete prací
prostøedky, zmìkèovaèe vláken, èistící prostøed-
ky, prá�ky a le�tièe do myèek nádobí, podlahové
èistièe, prostøedky pro èi�tìní toalet a podobnì.
Ka�dý z tìchto produktù má vysokou kvalitu a
zaruèuje vynikající výsledky. Jsou �etrné k pøí-
rodì i na�emu zdraví.

(Je�tì ne� pøijdete, mù�ete si pøehled výrobkù
obou firem prohlédnout na internetových strán-
kách � www.sodasan.cz, www.ecover.com)

Pro pøipomenutí: Obchod Bylinka
naleznete v Hoøicích na Husovì ulici 22

Otevírací doba:

Po - Pá 8.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30

So 8.30 - 11.00

Èeká na Vás i zajímavá pøedvánoèní sleva
od 1. listopadu 2007 � 10 % na celý sortiment
firmy SODASAN.

Tì�í se na Vás Jitka Nosková
a Helena Rohlíèková

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2007 se konají Dny
otevøených dveøí. Zájemci o studium na na�í
�kole se mohou pøijít podívat na v�echny prostory
�koly a její vybavení, dozví se informace o mo�-
nostech studia na této �kole. �kolu je mo�né na-
v�tívit i mimo tyto termíny prakticky kdykoliv po
pøedchozím telefonickém zkontaktování.

Pro pøí�tí �kolní rok budou pøijímáni �áci do
dvou maturitních oborù, a to Obchodní akade-
mie a obchodník. Podmínky pro pøijetí bez pøi-
jímacích zkou�ek jsou na internetových strán-
kách �koly: skola@isso.cz. Dále budeme otevírat
jednu tøídu uèebních oborù prodavaè se zamì-
øeními na smí�ené, drogistické a elektrotechnické
zbo�í, novì také obor prodavaè a výrobce lahù-
dek. Na uèební obory se pøijímací zkou�ky neko-
nají.

�áci Domova mláde�e pøi Obchodní akademii
dìkují v�em obèanùm Hoøic za pomoc, kterou
projevili pøi sponzorování útulku pro zvíøata ve
Skøivanech a pomohli tak pejskùm a koèièkám v
jejich nelehkém �ivotì. Zároveò dìkují truhláøství
pana Ko�í�ka za poskytnutí hoblin. Prosíme
v�echny, kteøí chtìjí i nadále pomáhat, aby staré
deky, granule, konzervy apod. pøinesli do recepce
Domova mláde�e.                                                   JK, VJ

Co nového
na Obchodní akademii?

Pražské vydavatelství Grand Prince, které je
největším vydavatelem bezplatných časopisů

u nás a má vlastní distribuční síť, začalo v srpnu
vydávat nový měsíčník - tentokrát pro turisty

a proto nazvaný Grand Turistika. Hned
v druhém čísle z 18. září byl otištěn článek
šéfredaktora Jiřího Juříka o našem městě.
Časopisu s Věží samostatnosti na obálce si
v Praze povšiml Ing. Brejník a upozornil nás

na něj. Potěšte se též. Podstatnou část článku
najdete na www.grandturistika.cz.

Středa 31. 10. - sál restaurace Bystřice
Stejnì jako v nìkolika posledních letech se pro-

gram rozjede ji� ve støedu (31.10.2007) v sále hoøic-
ké restaurace Bystøice. A zaène se od koøenù:
Jan Koøínek & Groove hrají na dobové nástroje
zvukovì autentické elektrické blues. Sám Jan Koøí-
nek pou�ívá legendární varhany Hammond B3 z
roku 1947. Posilou kapely bude jistì  i hostující zpì-
vaèka Martina Fi�erová.

Čtvrtek 1. 11. - sál restaurace Bystřice
Tres Hombres z Rakouska pøivezou do Bystøice

ve ètvrtek (1. 11. 2007) masivní zvuk velmi dobøe se-
hrané rytmické sekce, hrající témìø rockový èi fun-
kový základ. Basa a bicí podporují saxofon frontma-
na, velkého �oumena, entertainera a zpìváka Haral-
da Kräutera, jeho� sólová hra se pohybuje od jemnì
melodických pøediv a� k brutálnì expresivním polo-
hám. Pøedností kapely i nadále zùstává a� zbìsile
pro�ívané �ivé hraní. Jazz, punk, krev, pot a slzy...
Pak u� jsou na øadì tradièní koncerty v Korunì.

Pátek 2. 11. 2007 - sál Koruna
V pátek (2.11.2007) zahraje pøíchozím je�tì pøed

slavnostním zahájením turnovská kapela Corcova-
do. Hlavní program otevøe Franti�ek Uhlíø
Team (F.U.T.). Prvé seskupení muzikantù pod tím-
to názvem sestavil v roce 1987 kontrabasista Franti-
�ek Uhlíø, který patøí ke generaci hráèù na kontra-
bas ve svìtì oznaèované jako �èeská basová �kola�
(M. Vitou�, G.Mraz). Komorní hudba skupiny F.U.T.
je peèlivì vybalancovaná a vyvìrá ze vzájemné inter-
akce jednotlivých hráèù, kteøí nabízejí pøekvapující
mo�nosti zmìny barev a výrazu. Obraznì øeèeno je
hudba této skupiny �ivým organismem, kdy Franti-
�ek Uhlíø je jeho du�í, David Vrobel hlasem, Adam
Tvrdý konstrukcí a Jaromír Hele�ic srdcem. Skupi-
na F.U.T. interpretuje s velkým porozumìním a ci-
tem jednak jazzové standardy, èasto okoøenìné
vlastní úpravou, jednak vlastní kompozice, které z
polohy jazzových standardù vycházejí. Dokladem
hudební koncepce kvarteta je i CD �Franti�ek Uhlíø
Team - featuring C. Stötter, vydané firmou Edy´s.

Po Franti�ku Uhlíøovi a jeho teamu pøijde na øadu
svi�nì a energicky hrající mezinárodní parta Oliver
Strauch´s Groovin´ High vynikajícího nìmec-
kého bubeníka Olivera Starucha. Hraje zde øada
známých muzikantù � sólistù vìhlasných big bandù.
Se stálou sestavou: Oliver Strauch � bicí, Stefan We-
ber � tenor sax., August-Wilhelm Scheer � barit.
sax., Pierre-Alain Goualch z Paøí�e � piano, Arne
Huber � bass pøijede jako host trumpetista Ernie
Hammes z Luxemburska.

Po pùl roce se do Evropy opìt vrací kapela Phis-
hbacher v èele s ojedinìlým klávesovým mistrem
Walterem Fischbacherem, který se po nìkolikaleté
spolupráci rozhodl opustit Celulu New York Laca
Decziho a pustil se naplno do práce na vlastních
projektech. Spolu se svými kumpány pøiveze jistì
dal�í dávku svojí energií nabité smìsice jazzu, funku
a drum and bass, jako by se na jednom podiu se�li
Herbie Hancock, Underworld a The New Deal.

Na závìr páteèního veèera jsme si nechali Vertigo
Quintet. Ten vznikl koncem roku 2002 jako mladý,
dynamický projekt muzikantù, kteøí chtìjí hledat
svùj vlastni hudební jazyk. Syntézou osobitých hlasù
jednotlivých hráèù se záhy zrodil osobitý, nezamìni-
telný zvuk kapely. Díky neutuchajícímu entusiasmu
a nesporným hudebním kvalitám se Vertigo Quintet
pomalu, ale jistì stává stálicí evropské hudební scé-
ny. Nový projekt Vertigo Quintet & Dorota Barova
pøiná�í naprosto originální mix jednoho z nejosobi-
tìj�ích hlasù na evropské scénì, violoncella a pol-
sko-èeských textù Doroty Barove, a zvuku Vertigo

Quintetu. Výsledkem je køehká, atmosférická a po-
sluchaèsky pøístupná hudba s inspiracemi z free jaz-
zu, world music, soudobé vá�né hudby i popu.

Sobota 3. 11. - sál Domu kultury Koruna
V sobotu (3.11.2007) rozjede zahøívací pùlhodinku

hoøicko-hradecká kapela 4 Leaf. Po tradièním pøí-
pitku nastoupí Jazz Efterrätt.  Sdru�ení mladých
profesionálních hudebníkù, kteøí spoleènì hrají a
vystupují od svého vzniku v roce 1998. Tvoøí jej ab-
solventi pra�ských konzervatoøí, kteøí dnes pracují v
umìlecké sféøe pøedev�ím jako muzikanti, ale také
jako aran�éøi a skladatelé jazzové a populární hud-
by. Skupina Jazz Efterrätt ve své tvorbì nad�ánrovì
spojuje mnoho hudebních stylù a je pro ni typický
ostrý kontrast funkovì pulsující rytmiky, melodic-
kých linek a jazzových sól. �ánrovì je skupina vní-
mána na pomezí jazzu, funky a soulu, sami hudební-
ci si v�ak rádi zahrají i latinsko-americkou hudbu,
swing èi dixieland.

Pøed první pøestávkou pøivede na scénu své ame-
rické trio kytarista Rudy Linka, který ji� øadu let
patøí ke svìtové jazzové �pièce. Narodil se v Praze a
ve svých devatenácti letech emigroval z Èeskoslo-
venska do �védska, kde si na�el �enu a spolu se pak
v roce 1985 pøestìhovali do Ameriky, kde �ije do-
dnes. Respektovaný èasopis Downbeat ho ve své an-
ketì zaøadil mezi deset nejlep�ích jazzových kytaris-
tù a soukromé hodiny mu dával i John Scofield, se
kterým bude v prosinci toèit desku. Své jazzové his-
torky v�ak vypráví po svém.
Spolu s kontrabasistou Joe Michaelem a Doug Hir-
lingerem na bici dokazují, �e jazz mù�e být velice
jednoduchá a uvolnìná zábava.

Do druhé poloviny veèera nás pozve Vera Love &
George Kay´s Blues Band. Vera Love pochází z
mìsteèka Aurora v Severní Karolínì. Ve dvanácti za-
èala zpívat v chrámovém sboru a uchvátilo ji to nato-
lik, �e se rozhodla jít dál za kariérou zpìvaèky. Po
nìjaké dobì ji potkalo �tìstí - vyhrála lokální pìvec-
ký konkurz, v New Yorku dostala svou první smlou-
vu a zaèalo svìtové turné, které trvá dodnes.V prù-
bìhu své kariéry vystupovala s takovými velikány,
jakými byli Ray Charles, Muddy Waters nebo Jose-
phina Baker. Vrcholem její hudební dráhy potom
byla spolupráce s Louisem Armstrongem. V posled-
ní dobì Vera Love spolupracuje s nìkdej�í èeskou
bigbítovou legendou � baskytaristou Georgem Koz-
lem a jeho americko-èeským blues bandem. Èeká
nás jistì velice �havý a �ivelný bluesový zá�itek.

Samotný závìr festivalu bude patøit skupinì Gulo
èar. Ohromný talent, nefal�ovaná láska k hudbì a k
tomu spousta cílevìdomé døiny. To v�e vyneslo br-
nìnskou skupinu Gulo èar do pozice uznávaných in-
terpretù a hlavnì: to v�e jí umo�òuje dal�í rùst. Gulo
èar doká�í rozdivoèit publikum bìhem strhujících
koncertù a hudební kritiky nadchli tak, �e jim za
pøedchozí desku Baro drom pøiøkli Andìla v katego-
rii world music. Chystané nové album, které jako
producent podpoøil Doug Wimbish ze slavných Li-
ving Colour, by jim mìlo umo�nit �sáhnout po svì-
tovosti� minimálnì zvukem a kvalitou samotné mu-
ziky.

Víte, co vlastnì znamená gulo èar? Kapelník a bas-
kytarista Vladimír Dirda to rád vysvìtlí: �Gulo èar v
rom�tinì znamená sladká tráva, ale také sladká mísa
- tak jsme jako dìti øíkali kakaové buchtì, kterou
nám pekla maminka.� Lep�í charakteristiku hudby
Gulo Èar snad nelze vymyslet. Stejnì voòavá, nadý-
chaná a plná energie jako vzpomínka z dìtství je i ta-
hle smìs funky, popu a romské melodiky, ozdobená
nádherným hlasem zpìvaèky Ireny Horváthové. I
kdy� jsou texty v rom�tinì, díky feelingu Ireny i dal-
�ích zpìvákù jim mù�e porozumìt ka�dý. To není
nadnesená fráze, mù�ete se pøesvìdèit sami.

 (DKK)

KDO PŘIJEDE NA JAZZNIGHTS

Tisková zpráva

O místa v kurzech
zachraňování lidských
životů je obrovský zájem

HRADEC KRÁLOVÉ � V kurzech Vzdìlávání �ko-
litelù resuscitace ji� témìø nejsou volná místa. Tento
projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
má za úkol ve ètyøiceti kurzech vy�kolit nové lektory
v oblasti kardiopulmonální resucitace.

�O kurzy je neuvìøitelný zájem, v souèasné dobì
jsou témìø v�echna místa obsazena�, potvrzuje pri-
máø broumovské nemocnice a autor projektu Jiøí
Veselý. Vlastní �kolení pøipraví 200 lektorù, kteøí
budou �koleni v prùbìhu dvoudenních intenzivních
kurzù v pìtièlenných skupinách. Kurzy jsou zakon-
èené testem a praktickým prozkou�ením znalostí.
Úspì�ní úèastníci dostanou certifikát, se kterým
poté mohou pùsobit jako samostatní lektoøi.

�Díky grantu z Evropské unie jsou budoucí lektoøi
�koleni zdarma�, vysvìtluje financování kurzù Vese-
lý. Projekt vznikl kvùli malé úspì�nosti resuscitace
v terénu, kde zbyteènì zemøou desítky lidí kvùli
�patným znalostem o úkonech zachraòujících �ivot.
�V Královéhradeckém kraji se roènì stane 500 �
750 mimonemocnièních zástav obìhu a u pøevá�né
vìt�iny tìchto pøípadù není poskytnuta optimální
okam�itá pomoc. Mým cílem je tento fakt zmìnit�,
vysvìtluje primáø Veselý zámìr projektu.

�kolení bude probíhat a� do poloviny pøí�tího
roku. Pokud bude projekt úspì�ný, mù�e být
v dal�ích letech roz�íøen z Královéhradeckého kraje
do více míst Èeské republiky.

Kontakt: dusek@commservis.com

13. roèník mezinárodního jazzového festivalu Hoøice JazzNights zaèíná ji� ve støedu 31.10.2007 v sále re-
staurace Bystøice. Leto�ní roèník hoøického �Jazzobití� pøinese velikou pestrost �ánrù. Na zdej�í pódia pøi-
vede 13 kapel s více jak 60 úèinkujícími. Mezi nimi bude i øada významných domácích i zahranièních muzi-
kantských osobností.

REKONDIÈNÍ
STUDIO
ILONY

DOLE�ALOVÉ
BALNEOTERAPIE

(slatina, perlièka, solné, olejové-bylinné, jílové)
MASÁ�E

(uvolòovací, relaxaèní, protistresové)
OBKLADY

(iontové, ra�elinové, jílové, parafinové)
MAGNETOTERAPIE

AROMATERAPIE
GEMMOTERAPIE

CHROMOTERAPIE
LYMFODRENÁ�E

FROLOVÙV TRENA�ÉR
HAVAJSKÁ MASÁ�
LÁVOVÉ KAMENY

BAÒKOVÁNÍ
U�NÍ SVÍCE

SPINAL TOUCH
Kùry je mo�né pou�ít jako dárek

pro své blízké a to formou poukázek
dle vlastního výbìru.

Informace a objednávky
dopoledne na telefonu 603 456 353.

Tenisová liga
neregistrovaných

Vítìzem leto�ního roèníku Ligy neregistrovaných
tenistù se stal celek Old Boys ve slo�ení Hlavatý,
Bíma, Jos. Hátle a Kotrbáèek. Bez porá�ky v základ-
ních kolech se probojovali do finále, ve kterém pora-
zili tým tvoøený Radkem Hátlem, Kultem a �ebestou
po výsledku 2:1, kdy� o vítìzství rozhodla a� závì-
øeèná ètyøhra. Letos startovalo osm týmù.                 JK



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 4

Vzpomínka

Je to patnáct rokù, co nejsi s námi,
a bolestné bylo louèení, zùstane jen vzpomíníní.
Dne 26. øíjna 1992 nás opustil ná� milovaný syn

Petr Pra�ák. Stále na Tì vzpomínáme. Kamarádi
a známí, kteøí jste ho mìli rádi, uctìte s námi jeho
památku.                                                      Matka a dìti.

Dne 8. listopadu 2007 se do�ívá na�e maminka,
babièka a prababièka paní Rù�ena Havelková sto
let svého vìku. Narodila se v Ba�nicích, okres Jièín,
od r. 1932 �ila se svým man�elem a rodinou
v Dobré Vodì u Hoøic v Podkrkono�í a od r. 2002
bydlí v rodinì svého syna v Praze v Hodkovièkách.

U pøíle�itosti tohoto významného jubilea se krátce
ohlédnìme za jejím celým �ivotem:

Pøedev�ím je tøeba ocenit její rozhodnutí  ve výbì-
ru man�ela. Jako o dceru statkáøe se o ni ucházeli
velkostatkáø a profesor vysoké �koly � oba odmítla a
dala  pøednost pøes odpor svého otce uèiteli z vedlej-
�í vesnice a �ila s ním a� do 95 let jeho vìku, kdy ze-
møel. Ve svém konání v�dy prosazovala moderní
zpùsoby, a� ji�  uspoøádání domova nebo i  spravo-
vání celé rodiny. Pomáhala dìtem s výchovou  jejich
potomkù a plnì se vìnovala pomoci svému man�e-
lovi, Franti�ku Havelkovi, který pùsobil  øadu let v
èele obce  a øídil i výstavbu kulturního domu v Dob-
ré Vodì. Po celá léta, a to i v dobì, kdy její man�el
nebyl na polickém výsluní, pøi nìm stála a v�estran-
nì mu pomáhala.

Po smrti man�ela se starala o dùm a velkou  zahra-
du. Vzhledem ke svému vìku �ije od podzimu roku
2002 v rodinì svého syna a tì�í se pomìrnì dobré-
mu zdraví, pomalu chodí o holi, jinak nìkdy ète, �ije.
Neu�ívá �ádné léky, a to díky i celo�ivotní støídmé
�ivotosprávì � vdìèí za to medu, mléku, masu.

Jsme rádi, �e je dosud mezi námi a pøejeme jí
hlavnì zdraví do dal�ích let. Dìkujeme jí za v�e, co
pro rodinu i své okolí, zejména v Dobré Vodì,  vyko-
nala.                                              V�e dobré mamince pøeje

                      Syn s rodinou, Ing. Jiøí Havelka

Jubileum

Nejprve omluva
Omlouváne se paní Rù�enì Pra�ákové za nedopat-

øení v sazbì minulého èísla Hoøických novin. Vzpo-
mínku na Petra otiskujeme znovu s nezkomoleným
datem úmrtí.                                                 Hoøické noviny

Na politické vìznì se nesmí zapomínat, i kdy� je to leckomu asi dost nepøíjemné, �e se najdou lidé,
kteøí zapomenout nechtìjí. Politiètí vìzni si zaslou�í na�i úctu pro svou odvahu postavit se komunis-
tické totalitì, co� právì mnoho z nás z rùzných dùvodù nedokázalo. A je dosti smutné, �e to, co by mìli
udìlat pøedev�ím Èe�i, dìlá �výcar, který nejspí� �ádnou totalitu nepoznal.

(Z webové diskuse na blogu Davida Prokopa.)

Čeští političtí vězni očima švýcarského fotografa

Simon Frey fotografuje na scéně v hořické radnici, přeměněné v profesionální ateliér.

Hana Truncová (3151 dní ve vězení) a Sergej Solovjev (4383 dní ve vězení).
Portréty, které vznikly v Hořicích a byly vystaveny v Senátu ve formátu 100 x 100 cm.

�Politicky NEkorektní� je název výstavy velkofor-
mátových  portrétù bývalých politických vìzòù, její�
vernisá� probìhla v budovì Senátu ÈR v Praze
16. øíjna. Podtitulem výstavy je �nesouhlas s politic-
ky nekorektními událostmi komunistické éry v Èes-
koslovensku a jejich souèasnou ignorací�. Portréty
vytvoøil �výcarský fotograf Simon Frey a jsou sou-
èástí vìt�ího celku, na kterém autoøi dále pracují.
Jedním z cílù projektu je ukázat politické vìznì
�jako souèást dne�ní skuteènosti, nikoliv jako mu-
zejní exponáty nebo øádky z uèebnic�, jak uvedl ve
svém proslovu David Prokop, jeden ze spoluautorù
výstavy. Na pøípravì výstavy se významnì podílel
také dal�í pracovník z Hoøic, Michal Kuchta.

Zá�titu nad akcí pøevzal senátor Jiøí Li�ka, úvodní
proslovy pronesli také Pøedseda Senátu ÈR Pøemysl
Sobotka a senátor Jan Hálek. Za mìsto Hoøice (kde
probìhlo první potrétování) promluvila místosta-
rostka Hana Richtermocová. S cílem projektu se-
známili pøítomné Simon Frey a David Prokop. Blan-
ka Èílová z Nové Paky pak podìkovala tvùrcùm pro-

„Politically NOT correct“

jektu jménem Konfederace politických vìzòù. Vý-
stava trvala do nedìle 28. øíjna a její prohlídka se
tak stala souèástí slavnostního zpøístupnìní budovy
Senátu veøejnosti v Den èeskoslovenské státnosti.

Simon Frey, fotograf na volné noze, se zabývá
módní a portrétní fotografií. Narozen ve �výcarském
Luzernu v roce 1960, �ije také v Barcelonì a v Buda-
pe�ti. K práci na popisovaném projektu pou�ívá di-
gitální zadní stìnu o rozli�ení 39 megapixelù pøipo-
jenou k pøístroji Contax 645. K dokonalému vykres-
lení formátu slou�í Zeissùv objektiv Apo-Makro-
Planar 120 mm.

David Prokop, narozen 1978 v Hoøicích, vystudo-
val politologii a historii na Karlovì univerzitì.
V souèasné dobì �ije a pracuje v Budape�ti. S vlastí
jej spojuje (mimo jiné) èilá komentátorská aktivita
na serveru iDNES (prokop.blog.idnes.cz), jeho èlán-
ky se objevují i na Neviditelném psu (v útlej�ím mlá-
dí psával také do Hoøických novin).

Podrobnìj�í informace o projektu a jeho cílech na-
jdete také na controverso.com.                                (vmb)

Simonovi při práci asistuje jeho žena Agnes. Foto Michal Kuchta.

Pod pokličkou
literárně-dramatického
oboru

V Základní umìlecké �kole v Hoøicích pracuje ji�
po nìkolik let literárnì dramatický obor. Nav�tìvu-
jí ho jak ti nejmlad�í �áèci, tak studenti vy��ích roè-
níkù støedních �kol. Ano, já vím, je oproti svým
moudrým dámám hudební a výtvarné výchovì
pouhým mladíèkem. Nìkteøí lidé si o nìm myslí, �e
je to pouze o válení po koberci a jiní, �e je pouze o
divadle. Jak�e to s ním opravdu je?

Literárnì-dramatický obor je pøedev�ím o na�í
krásné spisovné èe�tinì, o její výslovnosti, dikci,
hlasové výchovì, pohybu, spolupráci, dùvìøe a pøá-
telství.

Druhým jeho posláním je práce s literárním tex-
tem. Probírá osudy literárních hrdinù, donutí �áky
k tomu, aby se zamysleli nad sebou, nad �ivotem
ostatních lidí. Pøinutí je vzít danou knihu do ruky a
pøeèíst ji a následnì o jejím pøíbìhu ve tøídì mohut-
nì diskutovat. Tak jsem to minulým rokem za�ila
pøi studování divadelního pøedstavení Ledový zá-
mek. Jeho výslednou formou bylo pochopení textu,
uvolnìná nálada na jevi�ti a oboustranný zá�itek
z pøedstavení, který byl umocnìn závìreèným tan-
cem Ledové královny ze zamrzlého vodopádu.

Nejinak tomu bylo i bìhem pøíprav hudební ko-
medie Èlovìk z pùdy na motivy J. Suchého a J. �lit-
ra, na kterém jsme v prùbìhu minulého �kolního
roku se studenty pracovali.

Nìkdy se stane, �e si pøipravíte úplnì normální
hodinu a ne� se nadìjete, trpìlivì zaèínáte s deseti-
letými dìtmi pracovat na pøípravì scénáøe. Tak
vznikla autorská pohádka

O Bohou�ovi, malém jableèném èervíèkovi, který
mìl dojem, �e není na svìtì k nièemu, a  �e je jen
pouhou potravou pro ptáky. Jak to s ním dopadlo �
stal se hrdinou. Zachránil z èarodìjova zakletí les-
ního skøítka Dubínka, který si nakonec mohl vzít
svoji vysnìnou vílu Jahùdku za �enu.

Velmi nároèná  byla pøíprava pantomimy Pravda
a le�, kterou jsme se �áky a studenty nastudovali
v rámci koncertu speciálnì pøipraveného pro ital-
ské publikum. Na�e �kola byla pozvána preziden-
tem hudebního festivalu mìsta Vieste na hudební
slavnosti spojené s oslavou svátku patronky mìsta
Vieste Santa Maria di Merino.

Bezvadné je, kdy� se vám teorii podaøí spojit
s praxí. Pøed nìkolika lety jsme spolupracovali
s výtvarným oborem na projektu Japonsko. Probí-
rali jsme v�echno mo�né o Japoncích, jejich zvycích,
�ivotì, pøírodì, módì a od ní není ji� daleko
k divadelním kostýmùm a k divadlu jako takovému.
Nastudovali tøi japonské pohádky, mezi kterými
byla i japonská národní pohádka O kouzelné èajové
konvièce (v Japonsku ji zná ka�dé malé dítì). Vel-
kým úspìchem pro nás bylo pozvání od japonského
hosta výtvarné Dílny na festival East do Tábora.
Festival byl ukázkou japonské divadelní tvorby a
my jsme byli jeho hosté. A co na to Japonci? Po-
chvalnì pokyvovali hlavami.

Dal�í takové spojení vzniklo pøi studiu velmi ná-
roèné komedie dell´arte Král jelenem, jejím� auto-
rem je Carlo Gozzi. Spoleènì s �áky a studenty jsme
souèasnì pracovali nejenom na høe samé, ale  také
se seznamovali s její divadelní historií. V závìru
jsme odjeli spoleènì s hudebním a výtvarným oddì-
lením na divadelní soustøedìní do Itálie, kde jsme
nejenom dokonèili pøípravy na pøedstavení, vy-
zkou�eli si zahrát kousek hry v amfiteátru
v Pompejích, ale hlavnì jsme bedlivì sledovali po-
vìstný italský temperament.Výsledkem celého sou-
støedìní bylo pøedstavení na námìstí pro obyvatele
malého mìsteèka Vieste.

Práce v literárnì-dramatickém oboru není jen
o autorském psaní scénáøe a nebo o práci na scéná-
øi ji� autorem napsaným, ale je i o �ivotì samém.
O �ivotì, na který nesmíme nikdy zapomenout.

V prùbìhu minulých �kolních prázdnin jsme spo-
leènì s nejstar�ími studenty odjeli na krátký pobyt
do Kutné Hory. Chtìli jsme být chvíli spolu a v klidu
pracovat na pásmu autorky paní Vìry Vlèkové
s názvem Dopisy dìtí z Terezína. Tyto dopisy na-
psaly dìti v koncentraèním táboøe Terezín svým
maminkám ke dni Svátku matek. Dopisy nebyly ni-
kdy doruèeny. Celé pásmo jsme pøipravovali na
oslavy Evropského dne �idovské kultury, které ka�-
doroènì organizuje hoøické muzeum. Za jeho pøed-
nes jsme v minulém �kolním roce získali cenu nej-
vy��í - Jivínského �tefana v kategorii �za kulturní
poèin roku�.

Nìkdy se to v�echno v drama�áku promíchá, pro-
pojí a dojde k tak krásným zá�itkùm, jako kdy�
jsme hráli Erbenovy Svatební ko�ile v Kapli Bo�ího
tìla v Kutné Hoøe. Její rannì-gotický prostor s
ú�asnou akustikou, osvícený svíèkami a spojený
s na�ím hereckým výkonem, v divácích zanechal
hluboký dojem. Je�tì krásnìj�í okam�ik s tímto dí-
lem máme z Jièína mìsta pohádky, kde jsme ho di-
vákùm uvedli ve veèerním pøedstavení u Valdické
brány. V kostele konèí koncert pana Stivína a my,
trochu nejistì, navazujeme flétnovým úvodem.
Louèe osvìtlují prostor a pøedná�íme první ver�e.
Diváci stojí a pomalu, jako tichou modlitbu, s námi
recitují nám v�em milé a dobøe známé ver�e Karla
Jaromíra Erbena �

Tak, a teï u� víte o èem literárnì-dramatický
obor je.  Je dùle�itou souèástí výchovy v �ivotì mla-
dého èlovìka a já bych si moc pøála, aby si ka�dý
�ák, èi student z ní odnesl malý kousíèek. Kousíèek,
který mu posvítí na jeho cestu �ivotem.

�tìpánka Fléglová

Jednalo se o synagoze
Na radnici se uskuteènila schùzka pøedstavitelù

mìsta s pracovnicí muzea Oldøi�kou Tomíèkovou
a faráøkou Církve èeskoslovenské husitské Eli�kou
Zapletalovou. Do�lo k dohodì, �e zúèastnìní budou
spoleènì usilovat o rekonstrukci modlitebny v býva-
lé �idovské synagoze v Tovární ulièce.

Objekt, který je od padesátých let v majetku Církve
èeskoslovenské husitské, je jednou z nejstar�ích ho-
øických památek. V minulých letech byly u� urèité
opravy provedeny, je potøeba je dokonèit a upravit
okolí i stavbu tak, aby lépe vyhovovala potøebám
rùzných kulturních aktivit. Jsou zde plánovány kro-
mì pravidelných bohoslu�eb i programy, které bu-
dou z vìt�í èásti zamìøené na �idovskou kulturu,
pøedná�ky, besedy, koncerty a dal�í. �Pokud se v�e
podaøí uskuteènit, zpøístupníme v letních mìsících
objekt ve spolupráci se studenty støedních �kol pro
turisty,� sdìlila Oldøi�ka Tomíèková.

Mìla by zde vzniknout stálá miniexpozice se  za-
mìøením k historii místní �idovské obce.

K synagoze patøí i pozemek, na nìm� døíve stála
stará �idovská �kola, která byla zboøena v padesá-
tých letech. Zde uva�ují o zøízení meditaèní zahrady.

Zdroj:www.horice.org

Prodám levně nábytek
Prodám nábytek do lo�nice, komplet vyrobený v

roce 1937, velmi levnì. Dále sekretáø do obývací-
ho pokoje z roku 1955.

Dále ohøívaè vody Brutar, málo pou�ívaný, za-
chovalý za 1 000, Kè.                Telefon 604 457 055.

Hledám restaurátora
Hledám restaurátora specializovaného na sád-

rové pøedmìty.                           Telefon 604 801 004.
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Výstavy

Oskar Teimer
Malba, kresba, grafika.

�torchova síò mìstského muzea v Hoøicích.
Dennì mimo pondìlí

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin od 18. øíjna
do 15. listopadu, kdy se v muzeu uskuteèní

oslava autorových narozenin.

 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 husit-

ské se konají v bývalé synagoze v Tovární ulièce v
nedìli 4. a 18. listopadu 2007, v�dy od 14 ho-
din. Dal�í informace naleznete ve vývìsní skøíòce
na hotelu Beránek.

Dům kultury Koruna – listopad 2007

Čtvrtek 1. listopadu ve 20.00 (Bystřice)
TRES HOMBRES

Hoøice JazzNights 2007, vstup volný

Pátek 2. listopadu 2007 v 19.00 hodin
JazzNights 2007

Corcovado, Franti�ek Uhlíø Team, Oliver
Strauch´s Groovin´High, Vertigo Quintet

250/200,- Kè

Sobota 3. listopadu 2007 v 19.00 hodin
Hoøice JazzNights 2007

4 Leaf, Jazz Efterrat, Rudy Linka Trio, Vera
Love & GK Blues Band, Gulo èar

250/200,- Kè

Úterý 6. listopadu 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 9. lekce, vstupné 20,- Kè

Úterý 13. listopadu 2007 v 19.00 hodin
KURZ TANCE - 10. lekce, vstupné 20,- Kè

Středa 14. listopadu v 19.30 (Radnice)
�TÌPÁN RAK

Koncert Klubu pøátel hudby,
vstupné 150/130,- Kè

Pátek 16. listopadu 2007 v 19.30 hodin
MIROSLAV DONUTIL - CESTOU NECESTOU

One man show Miroslava Donutila
vstupné 220/200/180,- Kè

Úterý 20. listopadu 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - prodlou�ená, vstupné 30,- Kè

Čtvrtek 22. listopadu 2007 v 19.30 hodin
DVEØE aneb PANE VY JSTE NÁHODA

Divadelní pøedplatné
vstupné 150/140/120,- Kè

Pátek 23. listopadu 2007 v 19.00 hodin
LEO� �IMÁNEK - NA KANADSKÉM SEVERU

Panoramatická dia show populárního
cestovatele. Vstupné 130,- Kè.

Sobota 24. listopadu 2007 ve 14.30 hodin
VODNÍKOVA HANIÈKA

Pohádka loutkáøského spolku ZVONEK
vstupné 20,- Kè

Úterý 27. listopadu 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 12. lekce, vstupné 20,- Kè.

Středa 28. listopadu 2007 v 19.30 hodin
MINIMAL JAZZ DANCE

Ensemble Martinù, stolová úprava, mo�nost
obèerstvení, vstupné 100,- Kè.

Sobota 1. prosince 2007 v 18.00 hodin
VÌNEÈEK TANEÈNÍHO KURZU

vstupné 80/60,- Kè

Pondělí 3. prosince 2007 v 19.30 hodin
PRÁZDNINY SNÙ

Divadelní pøedplatné 160/140/120,- Kè.

Oskar Teimer pětasedmdesátiletý
Takøka celý dosavadní �ivotní pøíbìh na�eho jubi-

lanta se odehrál v druhé polovinì minulého století a
tak se do nìho, v podobì podivuhodnì èisté, otiskly
v�echny vývojové prvky, nadìje a zvraty, které nás
tím èasem provázely. Narozen v nedalekém Bìlo-
hradì, nejstar�í ze �esti dìtí. Otec vlastnil malý ob-
chod se zbo�ím papírnickým (�ikovnì situovaný na
malém námìstíèku naproti �kole), který poskytoval
rodinì ob�ivu a urèitou jistotu. Výtvarné vlohy se u
pøíslu�níkù rozvìtvené rodiny projevují docela
v nìkolika generacích (ostatnì u obchodníkù, kteøí
mívali v nabídce materiály a potøeby pro výtvarnou
práci nic neobvyklého). Matka byla absolventkou
hoøické sochaøské �koly a na výtvarné prezentaci
obchodu se významnì podílela. Nadaný Oskar se
nejprve uplatnil jako kreslíø dekorativních pøedloh
v porcelánce, poté se vzdìlával na rolnické �kole
v Hoøicích. Po roce 1948 dostihly toti� rodinu velké
dìjiny v podobì komunistické likvidace �ivností.
Rodina pøi�la o krámek, hospodáøskou katastrofu
dovr�ila roku 1953 mìnová reforma, a Teimerovi se
náhle ocitli v chudobì, poté v malém zemìdìlském
hospodáøství na okraji Èernína (otec na èas pracoval
dokonce v uranovém dole v Krkono�ích). Povinnou
vojenskou slu�bu nastupoval Oskar Teimer u� ocej-
chován jako nepøítel re�imu a slou�it smìl pouze
beze zbranì u povìstných PTP. Pøesto na toto obdo-
bí (slou�il v Praze) vzpomíná celkem rád. Pøíslu�níci
útvaru pracovali na stavbách, obstojnì dotováni
vstupenkami do pra�ských divadel (o které nebyl zá-
jem, tak�e kdo zájem mìl, mohl si i vybírat). Teimer
smìl nav�tìvovat výtvarné ateliéry v ÚDA (pozdìj-
�ím AVS), pilnì pracoval, nav�tìvoval pøedná�ky
z dìjin umìní a dìlal si nadìje, nikoliv neopodstat-
nìné, na studium Akademie výtvarných umìní. Za-
sáhly v�ak opìt dìjiny: vy�lo naøízení, podle kterého
uchazeèi ze zemìdìlství nesmìli dostat doporuèení
ke studiu na �kolách mimo obor. (V zemìdìlství byl
údajný nedostatek pracovníkù). Teimer tedy vystu-
doval hoøickou zemìdìlskotechnickou �kolu a uplat-
òoval se v tìch letech i jako kreslíø ve Výzkumném
ústavu ovocnáøském v Holovousích. Po roce 1960 jej
nacházíme jako lesního dìlníka. Z práce v lese vytì-
�il kvalitní cyklus skvìlých studií lesních interiérù
nakreslených perem a tu�í, který poprvé vystavil
v nynìj�í Malé síni hoøického muzea v roce 1963.
Výstavu jsem, jako student, vidìl a od té doby si Tei-
mera pamatuji. V tomté� roce se zapsal ke studiu vý-
tvarné výchovy na Pedagogické fakultì v Hradci
Králové. Ten cyklus lesních kreseb mu v tom urèitì
pomohl. Z té doby pochází také mno�ství pérovko-
vých studií rostlinných detailù, které pøipomínají
spí�e vìdecké ilustrace. A kdy� jsem jednou vyjádøil

Město Hořice
má na svých webových
stránkách nově
zpracovanou historii
a její anglický překlad

Na èeském textu se jako autorka podílela pí  PhDr.
Oldøi�ka Tomíèková, odborná pracovnice Mìstské-
ho muzea, a pod anglickým pøekladem je  podepsán
p. �imon Pellar, v souèasné dobì jeden z pøedních
èeských pøekladatelù. Nový pøeklad vznikl z jeho
podnìtu a zcela bez nároku na honoráø. Nepochyb-
nì se tento text  stane zajímavým nejen pro turisty,
ale bude zcela urèitì i nepostradatelným   podkla-
dem pro studenty, kteøí budou chtít v anglickém ja-
zyce prezentovat na�e mìsto. Jako jedni z mála bu-
dou mít jistotu dokonalosti a bezchybnosti.

Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka

 Linoryt z výstavního plakátu.

názor, zda právì vìdecká ilustrace nemohla by být
tím nejsprávnìj�ím smìøováním pro tak vynikající-
ho pozorovatele a kreslíøe, jakým Oskar Teimer je,
byl jsem nemálo pøekvapen sdìlením, �e k tomu mìl
velmi blízko. V polovinì �edesátých let vypsala jed-
na americká univerzita konkurs, jím� hledala kreslí-
øe pro encyklopedii americké kvìteny, ji� se chystala
vydat. Teimer se soutì�e zúèastnil � a zvítìzil. A tu
zasáhla opìt vy��í moc: pøíslu�ná místa �ádost o vy-
cestování nejprve dlouho posuzovala a posléze za-
mítla. Nepochybnì jej tím pøipravila o skvìlou kari-
éru v oboru � a jednoho èeského uèitele o (tehdy
ojedinìlou) mo�nost poznat zámoøí. Zároveò také
neprospìla autorovì vztahu k mocipánùm. Teimer
pak po promoci nìkolik let uèil na miletínské devíti-
letce. Nastalo ov�em jaro roku 1968 a ná� jubilant se
odvá�il otevøenì vyjádøit nadìji, �e komunistickému
panování nastane brzo konec. Místo toho pøijely
tanky s bratrskou pomocí a nastal konec Teimerovu
uèitelování. Na konec komunismu si poèkal je�tì
dvacet let. Èekal nejprve jako stavební dìlník, po-
tom, po utrpìném úrazu, jako aran�ér výkladních
skøíní národního podniku Potraviny. Alespoò tak
uplatnil své výtvarné vlohy � kromì toho, �e poøád
maloval a kreslil, a obèas i vystavoval. Do �koly se
vrátil v roce 1990. Uèil výtvarné výchovì nejprve Na
Habru, posledních pìt let pøed penzí na hoøickém
gymnáziu.

V penzi je od roku 1997, ruce do klína v�ak neslo-
�il. Dùkazem je pøítomná výstava, která je prùøezem
jeho tvorby za posledních dvacet let, najdeme i nì-
kolik prací star�ích. Sna�ili jsme se také ukázat
v�echny techniky, jimi� pracuje. Kromì toho posta-
vil Oskar Teimer dùm, zplodil syna a dceru a zasadil
nejeden strom. Na jeden teprve pìtasedmdesátiletý
�ivot je toho celkem dost, a tak mu pøijïte pøipít.

Václav Bukaè (ze zahajovacího proslovu).

Oskar Teimer na současné výstavě v muzeu. Jakoby se ohlížel za svou prací a za svými osudy.

Přednáška o Řecku
O krásách pøírody i kulturního dìdictví bude vy-

právìt Pavel Bièi�tì v pøedná�kové síni mìstské
knihovny. Výklad budou doprovázet diapozitivy.
Tì�í se, �e si ho pøijdeme poslechnout ve ètvrtek
8. listopadu v 18:30.

Došlo mejlem
Petice expertù z oblasti architektury
a vizuálního umìní.

PETICE na podporu
výstavby nové budovy
Národní knihovny
od arch. Jana Kaplického
na Letenské pláni

Petièní výbor:
Jiøí Èernický, ak. mal.
(vizuální umìlec), Na Rokytce 6, Praha 8, 18000
Ak. arch. David Vávra ,
Nad Lomem 13, Praha 4 , Bráník, 14700
PhDr. Ludvík Hlaváèek
(Øeditel Centra pro souèasné umìní Praha),
Jelení 9, 11800, Praha 1
Ing. arch. Zdenìk Luke�,
Èechova 17, 17000 Praha 7
Jan Nìmeèek, Michal Fronìk,
Studio Olgoj Chorchoj,
Libeòský ostrov 1555, 18000 Praha 8
PhDr. Ing. Pavel Li�ka, rektor V�UP,
nám. Jana Palacha 80, 116 93, Praha 1
Prom. hist. Jiøí �evèík CSc., prorektor AVU,
Hornokrèská 37 14000, Praha 4
Alberto Di Stefano, jednatel FUTURA o.s.
a Karlin Studios o.s., Tøebe�ice 1, 28601 Èáslav

Vítìzný projekt nové budovy Národní knihovny od
arch. Jana Kaplického je mimoøádné architektonic-
ké umìlecké dílo, které díky své koncepci, technické
a estetické kvalitì zapadá do prostoru, který byl pro
tuto stavbu vybrán. Díky svým mimoøádným este-
tickým hodnotám se mù�e stát novou dominantou
Prahy, ani� by svou polohou negativnì ovlivnil his-
torickou èást mìsta a její panorama. Mù�e naopak
doplòovat a obohacovat celkový vzhled panoramatu,
tak jako øada jiných významných historických i mo-
derních staveb, které musely ve své dobì èelit po-
dobným útokùm a nekompetentní kritice. Jsme pøe-
svìdèeni o tom, �e Praha nesmí propást �anci, aby
získala takto výjimeènou stavbu od jednoho
z nejdùle�itìj�ích architektù souèasnosti, který je
navíc Èech. Knihovna Jana Kaplického vyhrála jed-
nomyslnì mezinárodní soutì�, v její� porotì  byli i
zástupci mìsta, UNESCO i pøední svìtoví architekti.
Lokalitu, na které by se mìla knihovna stavìt,
schválilo zastupitelstvo Prahy. Nerespektování tìch-
to skuteèností by bylo neomluvitelným nonsensem.
Byla by velká ostuda, kdyby tato budova nestála a to
i proto, �e ji� dnes poutá obdivnou pozornost po ce-
lém svìtì a napøíklad v rámci tradièní letní výstavy,
poøádané britskou Královskou akademií umìní, zís-
kala nejvy��í ocenìní. Je na èase pøihlédnout k mno-
hým hlasùm významných èeských i zahranièních ex-
pertù a umo�nit vznik této originální architektuøe a
to na dùstojném a exponovaném místì, kterým
pra�ská Letná bezesporu je.

Petici otiskujeme, proto�e s jejím obsahem souhla-
síme. Petièní archy budou k dispozici v muzeu.

Muzeum dostane dárek
Sochaøské symposium vydalo letos katalog shrnu-

jící výsledky jeho sna�ení za posledních pìt let a ro-
zeslalo jeho výtisky do svìta: pøedev�ím také socha-
øùm, kteøí se v hoøickém lomu za ta léta vystøídali
(bylo jich ètyøiadvacet). Nìkteøí u� stihli odpovìdìt
a podìkovat, mezi nimi Bjarne Lönroos z Finska.
V nad�ení nad dokonale koncipovanou publikací slí-
bil vìnovat hoøickému muzeu so�ku z èerné �uly, na
které u� pracuje.

Dokonale koncipovanou publikaci je mo�no za-
koupit v muzeu za sto korun.

Muzeum dostalo dárek
O víkendu nav�tívil výstavu pøírùstkù pan Bohu-

mil Bièi�tì z Hoøic s chotí. Velmi jej potì�ilo, �e
spatøil staro�itný televizor Tesla z roku 1953 a za ne-
celou hodinu se do muzea vrátil se staro�itným radi-
opøijímaèem Tesla Tenor z té�e doby. Muzeum tou-
to cestou dìkuje a tì�í se na dal�í pøírùstky.

Pomozte nám určit fotografii

Hořické muzeum získalo zajímavou fotografii ze sklizně jablek v Holovousích. Pochází
nejspíše z první poloviny čtyřicátých let minulého století. Jisté je, že stavení v pozadí je
č. p. 15. Pokud by někdo určil přesné datum i osoby na snímku, muzeum mu poděkuje.
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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

E-mail: voolno@centrum.cz

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

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

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

Hledáme technika PC
Hledáme technika PC se zamìøením na kamero-

vé a zabezpeèovací systémy.
Telefon 602 330 499.

V BYSTŘICI OD 3. ZÁŘÍ

HOTOVÁ JÍDLA

A MINUTKY

V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ

NEKUŘÁCKÉHO

SAALU 5P

HOTEL

BYSTŘICE
HUSOVA 36

508 01 HOŘICE

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V I N O T É K A
V�ECHNY MILOVNÍKY VÍNA SRDEÈNÌ

ZVEME NA
OCHUTNÁVKU VÍN

SVATOMARTINSKÉHO
A BEAUJOLAIS

VE ÈTVRTEK 15. 11. OD 17 HODIN
VE VINOTÉCE �ANNA� VE DVORKU

TÌ�ÍME SE NA VÁS!

JÍZDNÍ KOLA
ŠANDERA

HUSOVA 18, HOŘICE
TELEFON 493691379, 603913971

PRODEJ:
JÍZDNÍCH KOL, NÁHRADNÍ DÍLY NA JÍZDNÍ KOLA,

DOPLŇKY, OBLEČENÍ PRO CYKLISTIKU
VYBAVENÍ PRO TURISTIKU A CAMPING

TURISTICKÉ OBLEČENÍ
LYŽE:

SNOWBOARDY
OBLEČENÍ A DOPLŇKY PRO ZIMNÍ SPORTY

SERVIS:
JÍZDNÍCH KOL, LYŽÍ, SNOWBOARDŮ

PŮJČOVNA:
JÍZDNÍCH KOL, LYŽÍ, SNOWBOARDŮ

PRODÁVANÉ ZNAČKY:
OBLEČENÍ: SALEWA, CAMPUS, CRAFT, LAFUMA

JÍZDNÍ KOLA: ROCK MACHINE, GT, LEADER FOX, DEMA,
 LYŽE: BLIZZARD, OBUV: AKU, GARMONT,

DALŠÍ PRODÁVANÉ ZNAČKY: TOKO, COLEMAN, SMART,
CAMPINGAS, SRAM, SHIMANO, MICHELIN, KENDA

Prodám sadu zimních pneumatik
Prodám ètyøi zimní pneumatiky Barum Polaris

185/60R-14, ujeto cca 5000 km, za 3 000,- Kè
(40% pùvodní ceny). Telefon 775 291 242.

Prodám chutná jablka
Prodám chutná jablka. Prodám také vykrmené

králíky. Jeden kilogram masa stojí 100,- Kè.
Telefon 776 329 347.

Prodám vykrmené králíky
Prodám vykrmené králíky. Jeden kilogram

masa stojí 100,- Kè. Prodám také chutná jablka.
Telefon 776 329 347.
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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 - 11.00Prodej 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

� P I CA R
PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

• Vypracování projektové
dokumentace pro novostavby,
rekonstrukce a modernizace
objektů pozemních staveb.

• Vypracování dokumentace
v jednotlivých stupních projektu

dle Vašich požadavků.
• Vypracování dokumentace

stávajícího stavu stavby včetně
jejího zaměření.

Ing. Jiří Špicar
Třešňová 1960, 508 01 Hořice

Mobil: 732 145 813
http:// www.spicarprojekt.wz.cz

e-mail: spicar@mujmail.cz

MONTÁ�, PRODEJ, SERVIS JÍZDNÍCH KOL A FITNESS ZNAÈEK OLPRAN A DOMINATOR.
ADRESA: �I�KOVA 1021 HOØICE (AREÁL ZEZ, VRÁTNICE).

KONTAKT: MOBIL 606 717 930, FAX 493 620 040, E-MAIL: olpranservis@seznam.cz.
PRACOVNÍ DOBA: PO-PÁ 8,00 - 17,00.

DÁLE NABÍZÍME: ODBORNÝ SERVIS ROTOPEDÙ A JÍZDNÍCH KOL V�ECH ZNAÈEK.

OLPRAN

NABÍZÍME VÝPRODEJ KOL
DĚTSKÝCH, HORSKÝCH, TREKINGOVÝCH
V CENÁCH JIŽ OD 990,- Kč

ROTOPEDŮ,
POSILOVACÍCH LAVIC
CENY FITNESS
OD 790,- Kč

Dětské kolo
 Harrier Ponny

Vel. 12", proti�lapná brzda,
balanèní koleèka,

urèeno pro dìti od 2-3 rokù.

  Cena 1590,- Kè

www.rychle.penize

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.

NABÍZÍME PŘEÚVĚROVÁNÍ ÚVĚRU
ODDLUŽENÍ DOMÁCNOSTÍ BEZ ZÁSTAVY

RYCHLÉ ŘEŠENÍ!
606655899, 602825757

Pronajmu 3+1 v Hořicích
Pronajmu byt 3+1 v Hoøicích Pod Lipou. Byt má

balkon a je po celkové rekonstrukci.
Telefon 603 210 163.
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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.
Pøijímáme objednávky na místo pro

inzerát ve vánoèní pøíloze o hoøických firmách.

Biograf Na Špici v listopadu

Neděle 4. 11. Ve 20.00

VRATNÉ LAHVE
Na èetná pøání divákù uvádíme reprízu hitu Svìrák a
Svìrák. Hrdinou Vratných lahví je bývalý uèitel Josef

Tkaloun. Definitivnì se rozhodl opustit �áky, ale
rozhodnì se nehodlá smíøit s pozicí dùchodce, trávícího
èas na lavièce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadù

i chlapských tu�eb a nemíní zestárnout v neèinnosti.

Středa 7. 11.Ve 20.00

INTERVIEW
V�ECHNO, CO ØEKNETE, MÙ�E BÝT A BUDE

POU�ITO PROTI VÁM. DRAMA O MÉDIÍCH, PRAVDÌ
A CELEBRITÁCH.Re�ie: STEVE BUSCEMI Hrají:

STEVE BUSCEMI, SIENNA MILLER

Pátek 9. 11.Ve 20.00

ĎÁBLOVA DÍLNA
Berlín roku 1936. Pùvodem ruský malíø Salmon

Sorwitsch je králem padìlatelù a ve svìtì hazardu, sázek
a lehkých �en se cítí jako ryba ve vodì. Sám si vyrábí

bankovky, které pak otáèí v kasínech. �ivot mu ale
nastaví  tu hor�í tváø,  to kdy� je pøi vlnì represí vùèi

�idùm zatèen a transportován do Mauthausenu.

Sobota 10. 11.  Neděle 11. 11.
Pondělí 12. 11. ve 20.00

GYMPL
Pedantický fyzikáø (Milan �teindler), strnulý èe�tináø
(Jiøí Schmitzer), jalový tìlocvikáø (Martin Zbro�ek),

ekologický uèitel výtvarky (Tomá� Matonoha),
mondénní øeditelka �koly (Eva Holubová) a dal�í

kantoøi dle svých pøedstav formují nebohé studenty na
ponìkud zkostnatìlém gymnáziu. A tak málokoho

studium opravdu baví a zajímá.

Středa 14. 11. 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.

Pondělí 19.11. ve 20.00

KVASKA
Hlavní hrdina pøíbìhu Micky (Tomsa) se ocitne ne svou
vinou ve vìzení. Pøi �ivotì ho dr�í jen jeho velká láska k

muzikálové hvìzdì Karin (Vondráèková). Aby se s ní
mohl seznámit, rozhodne se zúèastnit vypsaného

konkurzu na nový muzikál a uteèe z vìzení. Kuriózním
zpùsobem se mu nakonec povede jak utéct, tak projít

celým konkurzem. Koneènì se seznamuje s Karin a na
vlastní kù�i za�ívá muzikálový dril. Den premiéry se
blí�í a policie je Mickymu na stopì. Kdy� se ale dají

dohromady ty správné ingredience a nechají se
dostateènì ule�et, vznikne KVASKA a na tu je i policie
krátká... KVASKA � vìzeòský nápoj, náhra�ka piva.

Čtvrtek 22.11.  - Pátek 23. 11. ve 20.00

KRÁLOVSTVÍ
�pièkoví agenti FBI by mìli být pøipravení na v�echno.
Vèetnì situace, kdy musí po pachatelích vra�d pátrat ve
velmi nepøátelském prostøedí, v nìm� staèí udìlat jeden

�patný krok a role pronásledovatele a koøisti se v
okam�iku vymìní. Do takového prostøedí pøivede elitní

vy�etøovatele akèní thriller Království, který produkoval
mistr tohoto �ánru Michael Mann (Collateral, Miami

Vice). Výchozí situace pøíbìhu se volnì inspirovala
sebevra�edným útokem proti civilním americkým

základnám v Saúdské Arábii z roku 2003, pøi kterém
zahynulo 35 lidí a na 160 jich bylo zranìno.

Pondělí 26. 11. ve 20.00

EDITH PIAF
 Narodila se na chodníku, vyrùstala v nevìstinci,

vydìlávala si poulièním zpìvem. Pøesto se z ní stala
svìtoznámá hvìzda první velikosti. �ivot Edith Piaf byl
bojem o hudbu, pøe�ití a lásku. Její magický hlas, vá�eò

a pøátelství s hvìzdami své doby (Marlene Dietrich, Jean
Cocteau, Yves Montand...) jí od dìtství v chudobì
pøivedlo k obdivu celého svìta. �ila v�dy naplno

a �nièeho nelitovala...�.

Úterý 27. 11.V 19.30

COMMITMENTS
PØEDSTAVENÍ FILMOVÉHO KLUBU

Čtvrtek 29. 11. ve 20.00

POSLEDNÍ VLAK
Berlín 1943. �idovská otázka se blí�í ke svému koneèné-

mu øe�ení a nacisté se rozhodnou odvézt zbývající
�idovské obyvatelstvo z Berlína. Zbývá jich sedmdesát

tisíc. V prùbìhu celého jara jsou veèer co veèer
odvleèeny celé rodiny, starci, dìti, kdokoliv.

Do posledního vlaku slo�eného z dobytèákù je nasázeno
688 lidí. Mezi nimi i slavný boxer Neumann, kabaretiér

Noschik, �estáctiletá Ruth a dal�í. Ti v�ichni si záhy
uvìdomí, �e jejich cesta skonèí v Osvìtimi, kam v�echny

transporty smìøují. Boj o �ivot v�ak zaèíná ji� v
pøecpaných vagónech. Je vedro a není voda, hysterie se
stupòuje a bìhem nìkolika dnù zaènou pøibývat mrtví.

Jedinou mo�ností záchrany je útìk.

Pátek 30. 11. ve 20.00

ZBOUCHNUTÁ
Pøed dvìma lety nám re�isér Judd Apatow velmi

zábavným zpùsobem pøedvedl, jak se cítí èlovìk, který je
u� 40 let panic. Tentokrát se vydal do opaèných konèin
sexuálního vesmíru, kdy� si vzal na mu�ku ne��astnici,

která nechtìnì otìhotnìla v den svého kariérního
vzestupu, poté co se nechutnì opilá vyspala s nejvìt�ím

ubo�ákem, co se jí pøipletl do cesty..

Biograf Na �pici, tel. 493622828, 775106756,
e-mail: bio-horice@cbox.cz http://biograf.horice.org

Na pøelomu léta a podzimu si tradiènì zaèátek ho-
kejové sezony pøipomnìli hoøiètí hokejisté i hokejo-
vá veøejnost turnajem o �Mistra Hoøic�. Jako ka�-
dým rokem se konal na ZS ve D. KRÁLOVÉ a orga-
nizátorem byli Grey Grizzlies Hoøice. Leto�ní roèník
se odehrál pouze mezi týmy HC Garant a G. Grizz-
lies Hoøice, kdy� HC Dobrá Voda neprojevila zájem
se bojù o titul  úèastnit. Proto se rozhodlo, �e se tur-
naj odehraje na dva zápasy a pøi rovnosti bodù ná-
jezdy  do rozhodnutí. První utkání se odehrálo
v úterním podveèeru témìø v re�ii Medvìdù. Garant
vyu�íval svých rychlých brejkových hráèù, kteøí
ov�em nará�eli na kompaktní obranu protivníka.
Ten se pokou�el pøekonat soupeøe rychlou kombi-
naèní hrou lahodící oku pøihlí�ejících divákù. Ale se
zakonèením rùzných variant kombinací byli ji� tra-
diènì na �tíru a i ty nejvylo�enìj�í �ance poka�dé
nekonèili ký�eným gólem. Nakonec Grizlíci porazili
svého rivala celkem jasnì a bez potí�í 7:3. Výborné
výkony podali oba dva brankaøi, zvlá�tì ve svatyni
Medvìdù M. Pour, který se blýskl nìkolika akèními
zákroky. Obranu vítìzného týmu zabezpeèoval ji�
témìø svìtoznámí ( hlavnì na hoøicku ) Vojta Ple-
cháè a musím vyzvednout i v�echny tøi útoèné øady.
Ale navrch mìl samozøejmì opìt plejer se �ikovný-
ma rukama a kapitán G.G.  Pepa Erben za podpory
svých køídel.

Z hráèù týmu, který nebyl po zápase tak ��astný,
lze vyzvednout stále lep�ícího se beka M. Janáka a
brejkového hráèe tzv.� zlatá ruka� T. Rejmonta.

Mezi obìma, jak se øíká �vyhecovanými� zápasy,
byla dvoudenní pøestávka , ve které si zúèastnìní lé-
èili své �rámy jak na du�i tak i na tìle.

Grizzlies nastoupili do druhého klání velmi sebe-
vìdomì a 15 minut nepustili soupeøe do své tøetiny,
ale gólový efekt to nepøineslo. Støelecká aktivita
ztroskotávala na zapùjèeném a výbornì chytajícím
brankaøi Garantu. K probuzení útoèníkù G.G. do�lo
v dobì kdy prohrávali a v�dy dotahovali jednobran-
kový náskok soupeøe, a� do stavu 3:2. A tímto vý-
sledkem také utkání skonèilo. Podle pravidel pøi�la
na øadu trestná støílení. První série pìti nájezdù

Už se zase hraje hokej
skonèila 1:1. V�e zaøídil s ledovým klidem �. Karban,
který promìnil rozhodující nájezd proti T. Rejmon-
tovi (no, i "zlatá ruka" se nìkdy utne) a postavil na
nejvy��í stupeò právì svùj tým Grey Grizzlies Hoøi-
ce.

Rok budou vlastnit ve svých rukou krásný putovní
pohár a tì�it se na dal�í hokejová klání, která  budou
deklarovat, �e v Hoøicích, mìstì hokejových sucho-
zemcù je�tì hokejisté nevymøeli. ALE!!!

Nejlep�ím støelcem turnaje se stal Josef Erben,
který obdr�el poukaz na odbìr sportovního zbo�í
v prodejnì Sport móda  J. Peterové.

Sestavy
1. zápas: Grey Grizzlies Hoøice: M. Pour, B.

Hol�án, -  P. Jalový, V. Plecháè, J. Èerný 1+0, V.
Rössel, J. Tomá�ek 1+0, O. Kopecký, -  M. Pa-
lou�1+1, L. Petera, P. Pospí�il, M. Neèesaný 1+0, R.
Èihák, J. Erben 2+1, R. Bìlina 1+2, J. �picar.

HC Garant: P. Kune�, M. Janák, T. Remont,  L.
Dole�al,  I. Èerný,  Bìlohoubek, Ordelt, Pokorný,
Netu�il, Kosaø, Slabý, �vejcar, Minaøík, Kyral.

2 zápas:Grey Grizzlies Hoøice: M. Pour, B.
Hol�án, -  P. Jalový, V. Rossel, J. Tomá�ek, O. Ko-
pecký1+0, -  M. Palou�, L. Petera1+0, P. Pospí�il, M.
Neèesaný, R. Èihák, J. Erben, R. Bìlina, J.
�picar0+1, �. Karban.

HC Garant: Dvoøák, M. Janák, P. Pøibyl, T. Re-
mont, Pokorný, Netu�il, Kosaø, Slabý, �vejnar, Mi-
naøík, Kyral, �aroun, Zeman.                                          cuk

GRIZZLIES - PIRÁTI 6:0
Týden po mistrovi nastoupili Medvìdi do prvního

zápasu presti�ní Lomnické hokejové ligy s týmem
Piráti Jièín. Po zásluze a jasnì utkání vyhráli
v pomìru 6:0, ale musí se zamyslet nad  nepromì-
òováním �ancí. Tento fakt je je�tì dùle�itìj�í v tom,
�e brankaøská jednièka M. Pour si vá�nì poranil ko-
leno a je do konce sezony mimo hru. Jak víme,
s výkonem na tomto postu stoupá nebo klesá výkon
celého týmu. Tímto pøejeme Martinovi úspì�nou
operaci a zdárnou léèbu jeho zranìní.

Branky s Piráty:  Palou� 2, Neèesaný 2, Petera 2.

Oddíl kopané zve
na jubilejní
10. fotbalový večer

Jubilejní 10. fotbalový veèer pøipravilo vedení od-
dílu kopané na sobotu 24. listopadu. Fotbalový ve-
èer se v minulých letech stal vyhledávaným spole-
èenským vstupem do zimní plesové sezony a vedení
fotbalového oddílu vìøí, �e tomu tak bude i letos.

V hoøické sokolovnì, kde fotbalový veèer ve 20 ho-
din zaène, bude hrát k tanci skupina Servis-Vokap,
cena vstupného je 90 Kè, pøedprodej vstupenek za-
ji��uje drogerie Floris Martiny Janderové v Komen-
ského ulici. Jste v�ichni srdeènì zváni.                   (rm)

Třetí sezóna zdárně
zahájena

Dnem 17. záøí 2007 zahájil plavecký bazén ve
Sportovním zaøízení mìsta Hoøice ji� tøetí sezónu. V
novém �kolním roce je pro plaveckou �kolu stì�ejní
program výuka plavání �ákù mateøských, základ-
ních a støedních �kol. Oproti loòskému roku nastal
obrovský nárùst hlavnì mateøských �kol. Plavecká
�kola kromì výuky plavání �kol otevøela i 6 krou�kù
výuky plavání, kurz pro tìhotné,  aquaaerobic a vod-
ní aerobic pod vedením zku�ených cvièitelek. Dále
byly zahájeny kurzy cvièení pro zdraví a formování
postavy na overballech a velkých gymnastických mí-
èích a cvièení klasického aerobicu.

Provoz sauny a masérny je posílen od øíjna o pro-
fesionálního maséra Ale�e Kobra, který pùsobil u
fotbalových juniorských reprezentaèních výbìrù
rùzných vìkových kategorií a �est let v FK Teplice v
I.Gambrinus lize.

Kromì tìchto zmínìných akcí Sportovní zaøízení
uskuteèní tradièní akce jako je Mikulá�ská nadílka,
Pøedvánoèní maraton, Olympiáda základních �kol a
nebo novì pøipravovaný Dìtský den ve Sportovním
zaøízení. Na letní mìsíce se ji� dnes pøipravují velice
oblíbené plavecké tábory a soustøedìní plaveckých
oddílù vèetnì reprezentace plavcù ÈR a reprezenta-
ce trialu. O termínech tìchto akcí budete v pøedsti-
hu informováni v denním tisku a na�ich webových
stránkách.                                                                                m.s.

Byla sobota 6. øíjna 2007 a podle meteorologù
mìlo být polojasno. Tak�e poèasí jsme si objednali
pìkné. V�e ostatní jsme si my, kynologický klub Ho-
øice, musili zaøídit sami. Poøádat závody není jen
tak. Sehnat ceny, rozhodèí, závodníky, figuranty,
pomocné ruce - to v�e je práce na nìkolik týdnù. Na-
�tìstí máme u� mnoholeté zku�enosti, a tak se leto�-
ní �psí� závody konaly na na�em �cvièáku� za znaè-
ného zájmu závodníkù. Pøijelo 25 závodnických
dvojic (dvojice = psovod a pes), konaly se závody ve
tøech kategoriích. Ménì nároèná kategorie ZM s ná-
zvem Memoriál Karla Hellera hostila 5 soutì�ících
dvojic, nároènìj�í ZVV1 s názvem Memoriál Jarosla-
va Divi�e byla zastoupena 6 dvojicemi. Nejpoèetnìj-
�í úèast byla v OLPRAN stopaøském závodì. Sám
název napovídá, �e vítìz odjede na novém kole od
�tìdrého sponzora. Hned ráno zaèala nejpoèetnìj�í
kategorie se sledováním stop na poli u Rohoznice.

Paní rozhodèí Iva Hlou�ková mìla více ne� tøi ho-
diny práce s posuzováním. Pak probìhla 34 �poslu�-
nost� pod hodnotící taktovkou rozhodèího pana
Prouzy. V�echny dvojice pøedvádìly cviky urèené
své kategorii. Tato èást probìhla pøímo v areálu cvi-
èi�tì U Vì�e. Závodníci z Brna, Polièky, Krakovan,
Vratislavic, Chlumce nad Cidlinou, Kopidlna, Hrád-
ku nad Nisou, Nového Byd�ova, Jièína, Èáslavi, Ja-
romìøe a taky z Hoøic dìlali co mohli. Nìkdo se ra-
doval, nìkdo ménì.

V�ichni se chystali na poslední disciplínu, co� jsou
v obou Memoriálech cviky obrany. Figurant Ruda
Tomá� ve speciálním obleku znovu a znovu �útoèil�
na na psovoda, byl ochránìn stateèným psem a v�e
bylo ohodnoceno bedlivýma oèima obou rozhod-
èích. Ve tøi odpoledne bylo dobojováno. Rozdávaly
se ceny a poháry, dìkujeme na�im sponzorùm. Vítì-
zem ZM kategorie se stal nejmlad�í úèastník závodu
Patrik Moravec z Krakovan se psem Alan.

Druhé místo Ivana Koníøová z Chlumce n/C., pes
Becky a tøetí místo patøí Martinì Dostálové z Krako-
van, pes Karel. Vy��í kategorie ZVV1 se stala koøistí
Jaroslava Mikulky z Nového Byd�ova, pes Alex.
Druhým místem hoøické obèany jistì potì�í Rado-
van Málek, pes Jasan z místní organizace. Tøetí mís-
to - Ivan Lahuta Krakovany, pes Ben. Olpran stopaø-
ský závod dopadl takto: 1. místo Vladimír Øehák,
pes Query - Jaromìø. 2. místo Jaroslav Houha, pes
Opus - Semily. 3. místo Petr �koda, pes Nixy - Kopi-
dlno. Poté, co byli vítìzové ocenìni, se v�ichni rozje-
li do svých domovù. Vyjadøovali spokojenost nad
prùbìhem závodù.

Podìkovali obìma rozhodèím i figurantovi a oce-
nili dobrovolnou práci èlenù hoøického kynologické-
ho klubu pøi poøádání závodù. Zbývá podìkovat
Mìstskému úøadu Hoøice za finanèní podporu a
mnoha dal�ím pøíznivcùm, bez nich� by se závody
konat nemohly.                       Za ZKO Hoøice Michaela.

Oznámení kulturní veřejnosti

Ztráty a nálezy

Pøi úklidu po vernisá�i 18. øíjna zjistilo muzeum,
�e se mu z rautového stolu ztratily dvì sklenièky,
které muzeum laskavì propùjèilo kulturní veøejnos-
ti k pøechodnému pou�ití pøi kulturním zá�itku, ni-
koli k výmìnì za jiné pøedmìty (nato� k odná�ení z
muzea). Sklenièky jsou celé sklenìné, tvaru válce, se
zesíleným dnem, inu whiskovky (obrázek nahoøe).
Prakticky souèasnì zjistilo muzeum, �e na pánském
záchodku se nachází ply�ový zoomorfní pøedmìt,
ply�áèek, který se tam pøedtím nenacházel. Ply�ový
ply�áèek je celý ply�ový s èerveným srdíèkem a ze
zadeèku mu èouhá poutko (obrázek dole). Na ste-
hýnku nemá �ádný nápis, jak bývá u zamìòovaných
pøedmìtù zvykem. Muzeum oznamuje kulturní ve-
øejnosti, která zajisté nedopatøením zamìnila skle-
nièky za ply�áèka, �e by uvítalo, kdyby kulturní ve-
øejnost dostala rozum a zpìtnou výmìnou ply�áèka
za sklenièky uvedla vìci do poøádku a umo�nila tak
sobì i muzeu nesní�enou kvalitu pøí�tích kulturních
zá�itkù, z nich� nejbli��í nastane ji� pøi nadcházející
kulturní akci v muzeu 15. listopadu. Vztah mezi mu-
zeem a kulturní veøejností zùstane tak nezkalen.
Ply�áèek je k vidìní ve vstupní hale muzea.

Dìkujeme za pochopení a zveme i nadále na�i vy-
spìlou kulturní veøejnost na na�e nezapomenutelné
kulturní akce.                                                                    (vmb)

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923
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