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OBČASNÉ

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

Hoøické noviny se ètou a� na univerzitì � Èeská armáda znovu obsadila kótu 718 � Vìdci vyzkoumali, �e na
svìtì �ije víc ne� 860 druhù klí��at � Uvnitø novin je znamenitá recenze � Máte také takovou radost? � Mirek

Du�ín radí: Nepijte vodu na tøe�nì � Pozor na støíbrnou Octavii � Jezdí v ní nahatej chlap � A nechoïte jen tak
� Ètìte znamenitou recenzi na stranì ètyøi                                       � Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Za pár dní začíná
sochařské symposium

Organizátoøi leto�ního mezinárodního sochaø-
ského symposia oèekávají pøíjezd  úèastníkù jako
obvykle 1. èervence. Ze sochaøù, kteøí letos poslali
pøihlá�ky, zaujali porotu nejvíce tito: Akira Go
(Japonsko), Evrim Camoglu (Turecko), Helena
García (Ekvádor) a Markéta Koreèková (ÈR).

Jako obvykle si sochaøi hned po pøíjezdu vybe-
rou kámen a pustí se do práce (nìkteøí ostatnì u�
pøed pùl rokem vìdìli docela pøesnì, co chtìjí v
Hoøicích dìlat a do pøihlá�ky to uvedli - viz foto
pod èlánkem).

Na polovinu èervence se plánuje párty v lomu,
na kterou je veøejnost srdeènì zvána (pivo a grilo-
vané pochoutky jako obvykle). Závìr symposia
probìhne zase na nábøe�í v Hradci Králové o po-
sledním èervencovém víkendu (27. èervence).
Více informací o úèastnících leto�ního symposia
pøiná�íme na páté stranì, o programu se doètete i
na webových stránkách Sdru�ení.

Nìkdy v roce 2004 mnì navrhla PhDr. Jana
Horneková, �e mi udìlá výstavu kreseb ve Vele-
tr�ním paláci. Byly by to jen kresby doplnìné nì-
kolika sochami. Taková intimní výstava. Doktor-
ka Horneková zemøela, ale ta my�lenka vystavit
jen kresby ve mì zùstala.

Pøi objevení kreseb a maleb mého otce mì na-
padlo, �e bych je mìla vystavit, a kde jinde ne� v
Hoøicích. Jeliko� jich nebylo tolik, aby zaplnily
výstavní síò, vyplynulo logicky, �e výstavu dopl-
ním já a Fili svými velkoplo�nými kresbami, ale ta
hned navrhla Ivana, tak je to celá rodina, tøi gene-
race!

Odpovìdí na to, proè já a mùj bratr jsme se stali
sochaøi, je asi, �e nám otec od mala vyprávìl o
slavných sochaøích, u ka�dé sochy v Hoøicích líèil
osudy autorù a zpracování daných soch. Vyprávìl
to v�dy s obdivem a urèitou nedostupností. Kdy�
jsem uva�ovala, �e pùjdu na gymnázium, tak mi
navrhl, zda bych nechtìla, kdy� umím kreslit, jít
na sochaøskou �kolu. A tak jsem �la.

POSLANEC ZDENÌK LHOTA
VÌNUJE NEJLEP�ÍM
SYMBOL VÍTÌZSTVÍ NIKÉ

Titul Osobnost
hořického sportu získala
letos Eliška Johnová

Tradièního vyhlá�ení ankety Sportovec roku se
dnes  ji� ujímá øada mìst. Je to výraz uznání li-
dem, kteøí svými výkony a èestným jednáním re-
prezentují své rodné mìsto za hranicemi regionu,
republiky i zemì.

Nejinak je tomu i v Hoøicích v Podkrkono�í, kde
letos ji� po�esté vyhlásila  Rada mìsta  tuto anke-
tu o nejlep�ího sportovce a vítìze jednotlivých ka-
tegorií pak oznámila a odmìnila v Obøadní síni
své historické radnice ve støedu 18. èervna 2008.
Titul Sportovní osobnost roku 2007 získala mla-
dá �achistka Eli�ka Johnová, které byla pøedána
so�ka antické bohynì Niké od akademického so-
chaøe Michala Moravce. �Jedná se o so�ku, která
byla témìø deset let  pøedávána nejúspì�nìj�ím
závodníkùm kulturistických klání poøádaných
právì zde u nás v Hoøicích. Mìsto kamenné krásy
se tak dostalo do povìdomí tisícù lidí v celé re-
publice.  Na poøádání kulturistických závodù mi z
 pochopitelných dùvodù ji� èas nezbývá, a tak si
Niké nachází svou novou cestu, a to právì  k tìm
nejlep�ím sportovcùm Hoøicka, Nové Paky  a  Ji-
èínska. Niké - symbol vítìzství míøí i k  dal�ím
osobnostem v rámci významných sportovních èi
spoleèenských událostí v celém Královéhradec-
kém kraji,� pøipomnìl spoluzakladatel hoøické
ankety Sportovec roku  poslanec PÈR Zdenìk
Lhota.  So�ku, která byla vyrobena právì na jeho
podnìt, vìnoval Zdenìk Lhota v loòském roce v
Hoøicích napøíklad Franti�ku Trávníèkovi, dlou-
holetému fotbalistovi, trenérovi a �tafetovému
kouèi hoøického fotbalu. Letos so�ku Niké ji� ob-
dr�el z rukou poslance  Lhoty  Michal Salaè, mo-
tocyklový závodník. Trofej, o kterou se zaslou�il
za iniciování sbírky poté, co tìsnì pøed závody v
roce 2007 vyhoøel sklad AMK Hoøice, mu byla
pøedána pøi leto�ním slavnostním zahájení
FUCHS OIL 300 Zatáèek G. Havla 2008.

�Jsem velice rád, �e se hlavní my�lenka sportov-
ního ducha pøi tradièním klání v kulturistice pøe-
nesla spoleènì se symbolem vítìzství Niké právì
do vyhla�ování nejlep�ích sportovcù zdej�ího re-
gionu. Jsem si jist, �e pravým dùvodem sna�ení
nejen úspì�ných sportovcù, ale i dal�ích lidí, kteøí
vykonávají nezi�tnì cokoliv prospì�ného pro své
okolí,   není jen získání cen a uznání, ale pøede-
v�ím odhodlání posunout tu pomíjivou pøíèku
zase o kus dál a vý�. Je v tom  také  zápal pro vìc,
kterou pova�ujeme za správnou. V�dy rád  pod-
poøím vznik  v�ech iniciativ, které usilují o prosa-
zení zásad èestného jednání v duchu  porozumì-
ní, pøátelství, solidarity a fair play,� zdùraznil or-
ganizátor tehdej�ího sportovního poèinu v Hoøi-
cích poslanec a dodnes aktivní sportovec Zdenìk
Lhota.                                                       18. 6.2008 (ves)

Doležalova výstava
do 6. července

Výstava obrazù Vlastislava Dole�ala v hoøickém
muzeu potrvá o týden déle: konèí v nedìli 6. èer-
vence v 17 hodin.

Vábení rodiny
Fotografie pořízená Zdenkem Hanzlem v roce 1980 před domem číslo 946 v Hořicích.

Zve na výstavu kreseb tří generací jedné umělecké rodiny, která se připravuje na letošní léto
 v muzeu, bude otevřena 10. července a bude se jmenovat „Jilemničtí“. Na nápad s výstavou přišla

sochařka Ellen Jilemnická a následující text vypráví o tom, jak to bylo:

Otec v�dycky obdivoval lidi, kteøí nìco umìli,
dovedl pochválit a v�dy pøiná�el dobrou náladu.
Kdy� jsem mu, u� po ukonèení Akademie, udìlala
portrét, byl opravdu ��astný, a je�tì víc, kdy� jej
potom koupili do Národní galerie. Myslím, �e
sám mìl jistý výtvarný talent, ale nemìl motivaci,
aby se výtvarnu vìnoval. Mìl toti� rád také hud-
bu, hrál na piano, housle a saxofon. S Jaroslavem
Malinou mìli svùj orchestr a hráli v Hoøicích a v
okolí. Potom, na vysoké �kole v Praze, se vìnoval
studiu a nebyl èas na v�echny tyto koníèky. To Ja-
roslav Malina, který s otcem bydlel, pøestal chodit
na pøedná�ky a zkou�ky a vìnoval se naplno hud-
bì. Jejich cesty se roze�ly. Myslím, �e otec mìl
pocit odpovìdnosti, nechtìl riskovat nejistotu.
Táhlo ho vysoko�kolské studium. Pozdìji ho po-
hltila historie a èím dál více psal o svém mìstì. Ve
v�em, co dìlal, byla vidìt výtvarná úprava. Napøí-
klad tituly, jak pojednával svùj notový archiv,
kartotéky nebo filatelistické sbírky. Byla to v�dy
dokonalá úprava s výtvarnými nápady.           E. J.

Hoøická posádka zdravotní záchranné slu�by ve
slo�ení lékaø MUDr. Dalibor Stoszek, zdravotnic-
ký záchranáø Matyas Petr a Gabina Bráchová do-
sáhla velmi pìkného úspìchu  v mezinárodní
soutì�i posádek ZZS.

Soutì� pod názvem Rallye Revíz se konala ji�
podvanácté ve Zlatých horách. Za dobu své exis-
tence  si Rallye Revíz získala takové renomé, �e
odbornou garanci  pøevzala  Katedra urgentní
medicíny a medicíny katastrof  IPVZ a Spoleènost
urgentní medicíny ÈSL JEP a akce se stala sou-
èástí odborného vzdìlávání pracovníkù zdravot-
ních záchranných slu�eb.

Pøesto�e hoøická posádka na tuto soutì� netré-
novala, dokázala v nabité konkurenci obsadit je-
denácté místo. Ukazuje se, �e hoøiètí èlenové
zdravotní záchranné slu�by  jsou prùbì�nì velmi
dobøe pøipravováni a doká�í si skvìle poradit ve
velmi komplikovaných záchranáøských situacích.
Nad�ená posádka by se ráda zúèastnila i následu-
jících roèníkù, ve kterých by chtìla dokázat toto
skvìlé umístìní i vylep�it.       (Bráchová/Dole�al)

Rallye Revíz

Posádka hořické ZZS úspěšná v mezinárodní soutěži

K nehodì do�lo na známém pøírodním okruhu,
kde se pravidelnì jezdí 300 zatáèek Gustava Hav-
la a veteránský závod Tourist Trophy. Pro posád-
ku sajdkáry se stala osudná pravotoèivá zatáèka u
dachovské køi�ovatky, kde vyjela z trati. Za øidít-
ky závodního speciálu sedìl sedmapadesátiletý
øidiè ze �umperka a vedle nìj na plo�inì jeho se-
dmadvacetiletá dcera.

�Oba po nárazu závodního stroje do stromu utr-
pìli velmi vá�ná zranìní, kterým podlehli. Pøivo-
laní zdravotníci se sice je�tì sna�ili mu�e o�ivo-
vat, ale bohu�el bezvýslednì,� informovala okres-
ní policejní mluvèí Hana Kleèalová.

Tragická nehoda se stala v dobì, kdy sajdkára
projí�dìla jedno z posledních kol závodu. Poøada-
telé poté po dohodì s tra�ovým komisaøem a poli-
cií závod ukonèili.

�Je to velmi smutná událost, bohu�el pøi moto-
ristickém sportu se nìco takového nedá nikdy do-
pøedu úplnì vylouèit. Jistá míra rizika tam je
v�dy, a ka�dý s tím musí poèítat. Pokud ale vím,
tak poøadatelé pro bezpeènost závodníkù i divákù
kolem trati dìlají poka�dé maximum,� øekl sta-
rosta Hoøic Ivan Dole�al, který odmítá debaty o
mo�ném zru�ení tìchto tradièních závodù.

�Nemyslím si, �e by bylo na místì diskutovat o
zru�ení závodù. Je to tradice, ve které by se podle
mého názoru mìlo nadále pokraèovat. Spí�e se
domnívám, �e by mìsto mohlo napøíklad pøispìt
na zva�ovaný pomník vìnovaný tragicky zesnulé
posádce,� poznamenal starosta.

V posledních letech mají organizátoøi motocy-
klových závodù v Hoøicích smùlu. I na loòské
Tourist Trophy do�lo k tragické nehodì, uvolnìné
kolo jednoho z aut vyletìlo mimo tra�, kde smr-
telnì zranilo diváka.              www.horice.org (jn)

Neštěstí u Dachov

Ještě to stihnete

Další tragédie
na hořickém závodním
okruhu

Smrtelná nehoda poznamenala nedìlní pro-
gram motocyklových závodù Èeská Tourist Tro-
phy v Hoøicích. O �ivot pøi�la dvouèlenná posád-
ka jedné ze soutì�ních sajdkár. Závodní stroj vy-
jel z trati krátce pøed jednou hodinou odpolední.
Technická závada na motocyklu byla vylouèena,
pøíèina ne�tìstí je ale zatím v �etøení.

Na místo neštěstí  přichází od neděle množství
lidí. Zapalují svíčky a pokládají květiny.
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Policejní zpravodajství
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

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

ZAHRADNÍ

PROGRAM

HUSOVA 2087
HOŘICE tel/fax 493 621 615
www.jamal.cz

MÁTE NA
ORIGINÁL...

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

Domov sv. Josefa
v Žirči u Dvora Králové
nad Labem zve na
Svatoanenské slavnosti

Nestátní zdravotnické a sociální zaøízení peèují-
cí o lidi s roztrou�enou sklerózou, støedisko Ob-
lastní charity Èervený Kostelec, si Vás dovoluje
srdeènì pozvat na sedmé Svatoanenské zahradní
slavnosti, aneb slavnosti bez bariér 26.7. 2008 od
13:00 hodin.

Tradièní benefièní akce, v jejím� prùbìhu vy-
stoupí hudební skupiny Bossorky, Pilgrim Pimple
a zpìváci Radek Tomá�ek a Jana Rychterová.
Dìti se mohou tì�it na divadelní soubor z Jaro-
mìøe Maminy a Jarku Holasovou, kreslíøe Honzu
Lu�ovského, scénický tanec skupiny Flash z Jaro-
mìøe, v kostele probìhne slavnostní m�e svatá a
koncerty  klasické hudby. Mù�ete zde sly�et kyta-
ru Petra Fialy, Dechový kvintet ZU� Jilemnice,
hudbu gotiky a renesance zahraje hudební sou-
bor Contro di Soli, z Brna pøijede Svatomichalská
gregoriánská schola, v mistrovském podání prof.
Václava Uhlíøe se rozezní varhany. V parku se
pøedstaví chránìné dílny a lidová øemesla, je pøi-
praven dìtský koutek a projí�ïky na koních. Po
dobu slavností probìhne Den otevøených dveøí
v Domovì. Výtì�ek této benefièní akce je urèen
na provoz a rozvoj Domova, konkrétnì na stavìcí
vozík pro nemocné.

Tento projekt je podpoøen z rozpoètu Králové-
hradeckého kraje a Mìsta Dvùr Králové n. L.

Vstupné: dospìlí 50,- Kè, dùchodci a dìti do 14
let 25,- Kè. Zdravotnì posti�ení ZDARMA.

Podomní prodejci
opět v akci:
Manželský pár přišel
o hotovost

Do role okradených se dostal vèera po tøinácté
hodinì star�í man�elský pár v Chodovicích.
V jejich domì je nav�tívil mu� a �ena s tím,
�e nabízejí k prodeji deky.

I kdy� jim seniorka sdìlila, �e nemá o �ádné
zbo�í zájem, pøesto se nenechali odbýt. Hned
mìli po ruce dal�í výmluvu. �ena ji pohotovì po-
�ádala o podání sklenice vody na zapití lékù. Dù-
chodkynì obìma sdìlila, aby zùstali na chodbì,
�e jim vodu pøinese. Oba dìlali, jako by nic nesly-
�eli, a pokraèovali za �enou dále do bytu.

V kuchyni pak mu� rozbalil deku, kterou dr�el
tak, aby zakryl vchod do obývacího pokoje. To se
zdálo seniorce podezøelé, a tak se sna�ila
do pokoje vejít. Nato ji mu� lehce odstrèil a v tu
chvíli pøi�la na øadu �ena, která zase pro zmìnu
nabízela kabáty. Mezi tím do obývacího pokoje
proklouzla jejich spoleènice.

Seniorka v tom okam�iku køikla na svého man-
�ela, který byl v lo�nici. Ten jí �el hned na pomoc
a v pokoji si v�iml �eny, která právì brala
ze skøínì hotovost ve vý�i zhruba 17 tisíc korun.
Ne� v�ak staèil zareagovat, byli v�ichni pryè.
I kdy� se okam�itì za nimi vydali ven, u� je nikde
nezastihli. Povedený trojlístek odjel osobním vo-
zidlem Renault 19 tmavì zelené barvy.

Dle sdìlení po�kozených se jednalo o mu�e snì-
dé pleti ve vìku okolo 40 let, asi 180 cm vysoké
urostlé postavy, mìl oválný oblièej a krátce støi-
�ené tmavé vlasy.

�ena byla rovnì� snìdé pleti, ve vìku okolo
60 let, asi 170 cm vysoká, silnìj�í postavy, mìla
tmavé vlasy sta�ené do culíku a hovoøila èesky.
Na sobì mìla sukni a tmavý svetr. Druhá �ena,
která peníze ukradla, byla také snìdé pleti, mìla
tmavé vlasy a obleèena byla do modré zástìry
s bílými puntíky.

Policie ÈR tímto upozoròuje seniory, aby byli
více opatrní a v �ádném pøípadì do svých obydlí
nepou�tìli cizí osoby. Policisté �ádají pøípadné
svìdky, kteøí by k uvedenému pøípadu nebo
k osobám pachatelù mohli sdìlit jakoukoliv in-
formaci, aby tak uèinili na linku 158. 

Kapesné od rodičů
posloužilo na úhradu
drog

I kdy� toho o drogách a jejich �kodlivosti bylo
napsáno víc ne� dost, pøesto pøibývá tìch, kteøí
jsou na nich závislí. Ani ná� okres není výjimkou,
a tak kriminalisté mají v tomto smìru plné ruce
práce. V poslední dobì je stále více zamìstnávají
�fe�áci� na Hoøicku.

Jedním z nich byl i devatenáctiletý mladík, kte-
rý od øíjna loòského roku do února leto�ního
roku zásoboval pervitinem nìkolik drogy chti-
vých zájemcù z øad místní mláde�e. Nejen�e byl
na �perníku� sám závislý, ale navíc ho i vyrábìl
z volnì dostupných lékù. Vaøil jej v bytì svého ka-
maráda v Hoøicích, který se zabýval stejnou èin-
ností. A tak se nìkolikrát stalo, �e drogu vyrábìli
najednou, ka�dý v jiné místnosti. S odbytem si
nemuseli lámat hlavu, nebo� odbìratelù bylo víc
ne� dost. Nìkteøí dostali tolik �ádané zbo�í zdar-
ma, jiní platili hotovì nebo v naturální podobì
formou lékù, ze kterých pak vyrábìl dal�í dávky.

Policisté mu nakonec prokázali, �e se nejménì
osmkrát pustil do výroby pervitinu, který pak
v 77 pøípadech zèásti rozdal, zèásti smìnil za léky
a zbytek prodal. Celkem si pøi�el na témìø 21 tisíc
korun. Peníze na nákup �zbo�í� shánìli zájemci
kde se dalo. Nìkteøí z nich si sami vydìlávali, jiní
na jeho úhradu pou�ili kapesné od rodièù, kteøí
o jejich zálibì nemìli ani zdání. A proè taková in-
vestice do bílého prá�ku? Jen díky nìmu se toti�
dostavila dobrá nálada, radost ze �ivota a hlavnì
chu� stále nìco podnikat.

Tak skonèil pøíbìh mladíka, který má, i pøes
svùj nízký vìk, ji� dlouholeté zku�enosti
s drogami. V souèasné dobì zpytuje svìdomí
ve vazební vìznici v Hradci Králové, kam ho po-
slal soudce Okresního soudu v Jièínì. Za trestný
èin nedovolené výroby a dr�ení omamných
a psychotropních látek a jedù mu toti� hrozí trest
odnìtí svobody a� na osm let.

Praha dne 19. èervna 2008 � Spoleènost West-
minster si vzala za cíl ovìøit, nakolik platby regu-
laèních poplatkù za náv�tìvy u lékaøe a za pobyt v
nemocnici skuteènì zatí�ily rodinné rozpoèty ob-
èanù, jak se na danou vìc dívají samotní lékaøi a
jak se jejich zavedení projevilo na sní�ení poètu
pacientù v ordinacích. Provedla proto celorepub-
likový výzkum mezi obèany a praktickými lékaøi,
z nìho� vyplynulo, �e se zavedení regulaèních po-
platku vùbec nebo témìø nedotklo 70 % obèanù a
76 % lékaøù tuto zmìnu vítá.

JAK SITUACI HODNOTÍ PACIENTI?
Pribli�nì 70 % respondentù uvedlo, �e regulacè-

ní poplatky nemìly na jejich vlastní rozpoèty
�ádný nebo témìø �ádný vliv. Dagmar Koneèná,
manipulantka z Hulína, dodává: �Nemohu tvrdit,
�e jsem z poplatku nad�ená, ale tato povinnost se
mì ani mojí rodiny nijak zvlá�� nedotkla.� S tímto
názorem naopak zcela nebo zèásti neztoto�òuje
28,6 % oslovených obèanù.

MUŽI JSOU K REGULAČNÍM POPLATKŮM SHO-
VÍVAVĚJŠÍ NEŽ ŽENY

73 % mu�ù neshledává, �e by zavedení regulaè-
ních poplatkù výraznì zasáhlo jejich rozpoèet.
U �en je toto procento ni��í, 67 %. Dopad poplat-
kù na své kapsy nejménì poci�ují lidé s ukonèe-
ným støedo�kolským vzdìláním (75 %), naopak
u lidí se základním vzdìláním èi lidí bez maturity
je to jen 67 %.

Výraznìj�í rozdíly pak existují u rùzných vìko-
vých skupin. Nejménì poplatky trápí veìkovou
skupinu mezi 18 � 29 lety, poplatky nezateì�ují
79 % z nich. U obèanù nad 60 let je situace odli�-
ná, poplatky u této skupiny netrápí �jen� 54 %
obyvatel. Zajímavé srovnání nabízí data podle
jednotlivých krajù. Poplatky nejlépe pøijímají ob-
èané Pardubického kraje (88 %) a Moravskoslez-
ského kraje (77 %). Opakem je Jihoèeský kraj

(61 %) a Liberecký kraj (62 %). Hlavní mìsto Pra-
ha se blí�í k celostátnímu prùmìru.

Vláda v souèasné dobì podniká mnoho krokù,
které by v koneèném dùsledku mìly vést ke zmír-
nìní tohoto opatøení vùèi nìkterým skupinám
obèanù. Této snahy si cení více ne� 90 % respon-
dentù.

A JAK SITUACI VIDÍ LÉKAŘI?
Jednoznaèným pøínosem regulaèních poplatkù

je úbytek pacientù. Podle výsledku výzkumu od-
hadují lékaøi, �e se prùmerná náv�tìvnost v ordi-
nacích od jejich zavedení sní�ila o 20 %. �Zavede-
ní regulaèních poplatkù slou�í èásteènì jako síto.
Umo�nily nám vìnovat více èasu pacientùm, kte-
rí na�i péèi skutecnì potøebují,� øíká MUDr. Jan
Brandejs, praktický lékaø z Prahy 4. Dle dostup-
ných zdrojù v�ak nemocných ubylo také u specia-
listù.

Na otázku, zda lékaøi souhlasí se zavedením re-
gulaèních poplatkù, odpovìdìlo 76 % dotázaných
kladnì. Aèkoli odpovìdi na otázku, jak hodnotí
úsilí vlády smìøující k osvobození vybraných sku-
pin obèanù od tìchto poplatku, ji� neposkytují
tak jednoznaèný výsledek, souhlasí více ne� 53 %
lékaøù s nutností takovéto omezení zavést. Mezi
nejèasteìji uvádeìnými skupinami jsou osoby
umístìné v ústavech, dìti do 5 let a dùchodci.

�Výzkum potvrdil, �e zavedení regulacèních po-
platkù za náv�tìvu u lékaøe ci pobyt v nemocnici
není zátì�í, která by velkou èást pacientù nutila k
omezení jiných výdajù. Zároveò se podaøilo napl-
nit jeden z cílù tohoto opatøení, a to sní�ení poètu
pacientù v ordinacích lékaøù. V u��ím smyslu lze
øíci, �e jsou regulaèní poplatky záva�ným problé-
mem pro urèité skupiny obèanù. V �ir�ím smyslu
lze konstatovat, �e se negativní vliv poplatkù na
penì�enky pacientù èasto pøeceòuje�, shrnuje vý-
sledky výzkumu øeditel spoleènosti Tomá� Stude-
ník.                                                          (Tisková zpráva)

Průzkum veřejného mínění

Regulační poplatky občany příliš netrápí

Problematika regulaèních poplatkù ve zdravotnictví je v souèasné dobì velmi citlivým a diskutova-
ným tématem. Toto téma i po témìø 6 mìsících stále plní pøední stránky novin. Spoleènost Westmin-
ster proto uskuteènila prùzkum s cílem zjistit, jak danou problematiku vnímají obèané a lékaøi. Od 9.
do 15. cervna proto oslovila více ne� 1 000 obèanù a 150 lékaøù po celé Èeské republice.

Od pasu dolů nahý řidič
vystrašil školačky

Teplé poèasí posledních dnù se zøejmì podepsa-
lo asi na padesátiletém øidièi, který v odpoledních
hodinách zastavil vozidlem �koda Octavia combi
støíbrné barvy u Miletína a kolemjdoucích �kola-
èek se dotazoval na cestu. Na tom by nebyl a� tak
nic divného, kdyby ov�em nemìl na sobì jen ko�i-
li. Od pasu dolù byl toti� nahý a jeho pøirození
bylo patrno pouhým okem. Dívky natolik vystra-
�il, �e utekly domù a v�e oznámily na policii.

Zdroj: nprap. Hana Kleèalová, PÈR OØ Jièín
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SLOUPEK STAROSTY
Občanská poradna
otevřena

V pátek 15. 5. 2008 byla za úèasti pøedstavitelù
mìsta Hoøice a RNDr. Jiøího Stejskala, øeditele
Diecézní charity Hradec Králové, otevøena Ob-
èanská poradna Hoøice. Poradna se nachází
v ulici Husova, v budovì polikliniky II. Poradna
poskytuje obèanùm bezplatné, nezávislé
a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální,
pracovnì právní, bydlení a mezilidských vztahù.
Provozovatelem je Farní charita Dvùr Králové na-
dLabem.                                                 www.horice.org

FAIR TRADE – tak trochu
jiný nákup

Fair Trade je anglický výraz pro spravedlivý
obchod a pøedstavuje celosvìtové hnutí, které se
do mezinárodního obchodu sna�í vrátit etická
pravidla. Tuto znaèku nenajdete jen na kávì nebo
èokoládì, ale tøeba i na su�eném ovoci, tøtinovém
cukru èi øemeslných výrobcích.

Smyslem hnutí pod znaèkou Fair Trade je, �e:
� zakazuje dìtskou práci
� dává lidem v chudých zemích mo�nost lep�ího

a spravedlivého výdìlku
� zlep�uje pøístup k základnímu vzdìlávání
� �etøí pøírodní zdroje
(Obdobnou znaèku HAND IN HAND (�ruku

v ruce�) vytvoøila nìmecká firma Rapunzel se
svými pìstiteli v chudých zemích, kde podporuje
mnoho sociálních projektù.)

Cena Fair Trade výrobkù bývá obvykle o nìco
vy��í ne� u bì�ného zbo�í, ale vy jako spotøebitelé
víte, �e tím platíte za spravedlivé a ekologicky
�etrnìj�í výrobní podmínky i za velmi dobrou
kvalitu � pøevá�nì BIO.

I vy mù�ete pomoct. Pøedstavte si, �e se
v polední pauze na chvíli zastavíte a relaxujete
s pøáteli. Jestli si chcete takovou chvíli u�ít je�tì
víc, vyzkou�ejte Fair Trade kávu! Nejen�e si bá-
jeènì pochutnáte, ale svojí volbou pomù�ete i
ménì ��astným obyvatelùm na�í planety. Vychut-
nejte si svùj �álek kávy dvakrát � nakupujte
�fairovì�.

Nebo se blí�í významné datum v kalendáøi? Za-
koupením èokolády Fair Trade udìláte radost
svým blízkým (dìtem, tetièkám èi prarodièùm),
pøátelùm a známým.

Tyto produkty nyní mù�ete koupit i v obchùdku
Bylinka v Husovì ulici, odkud vás zdraví a pøí-
jemné chvíle nad kávou èi èokoládou pøejí Jitka
Nosková a Helena Rohlíèková.

Více informací naleznete na www.fairtrade.cz,

V Hořicích se objevil
Krakonoš „Od března do května

to je na hořickém
okruhu divoké“

Motorkáøù je stále víc a stále víc jich umírá. Vý-
jimkou není ani Královéhradecký kraj, kde u� ne-
jsou neobvyklé ani nelegální závody motorkáøù.
Sezóna jim zaèala v dubnu a s tím souvisí i poèet
dopravních nehod, na nich� se podíleli.

Motorkáøi poøádají nelegální závody na hoøic-
kém okruhu, kde se jezdí slavný motocyklový zá-
vod. Bì�né silnice v okolí Hoøic se zmìní v závod-
ní dráhu v�dy v kvìtnu. Do té doby tam policisté
svádí boj s neukáznìnými motocyklisty.

�Od bøezna do kvìtna to je na hoøickém okruhu
divoké. Jezdí si tam zazávodit motorkáøi z �iroké-
ho okolí i z okolních krajù. Posílám tam èasto
hlídky s radarem, ale ty toho moc nezmù�ou.
Kdy� se jim nìkterého motorkáøe podaøí zachytit,
z fotografie na radaru zjistí, �e motocykl nemá re-
gistraèní znaèku. Motorkáøi si je pøedtím sundají
a schovají pod kombinézu,� øekl �éf dopravní po-
licie na východì Èech Karel Bu�ta. �Nehody jsou
rozesety po celém regionu. Lokalita, kde by vylo-
�enì havarovali motorkáøi, není. Motocyklisté
èasto havarují ve mìstech a v�ude tam, kde silni-
ce dovoluje rychlou jízdu, tedy na pøímých úse-
cích,� uvedl Bu�ta.

Podle nìj je mezi motorkáøi devadesát procent
jezdcù ve vìku od dvaceti do tøiceti let.

�Jsou vìt�inou nevyje�dìní, �ijí ve fale�né pøed-
stavì, �e se jim nemù�e nic stát, a riskují. Dùvo-
dem je i jejich vìk. Nehody motorkáøù pova�uje-
me za velký problém. Pøedev�ím mezi mladými
lidmi rok od roku silných motocyklù pøibývá.
Oproti loòsku jsme zaznamenali nárùst proda-
ných motocyklù o pìt procent,� øekl Bu�ta.

www.horice.org

Policie - motorkáři? Marný boj

ATLETICKÉ HŘIŠTĚ FINÁLNĚ SCHVÁLENO
Ve ètvrtek 19. 06. 2008 Zastupitelstvo Králo-

véhradeckého kraje udìlalo poslední procesní
krok a schválilo na základì návrhu Rady Krá-
lovéhradeckého kraje pro mezinárodní zále�i-
tosti výstavbu atletického høi�tì u Gymnázia
Hoøice. Nemalá investice je financována z
Norských fondù v èástce více ne� �est milionù
korun. K pøedfinancování  projektu  se zaváza-
lo  Mìsto na základì Smlouvy o partnerství
uzavøené mezi Mìstem Hoøice a hoøickým
Gymnáziem. Peníze se vrátí  do mìstské po-
kladny po realizaci celého projektu na jaøe
pøí�tího roku. Výstavba investice bude zaháje-
na na poèátku mìsíce srpna 08
PENÍZE NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Spolu s projektem atletického høi�tì byly
schváleny Královéhradeckým krajem finanèní
prostøedky na poøízení projektové dokumen-
tace na vznik Centra zemìdìlského vzdìlávání
KHK vèetnì projektu bioplynové stanice pøi
�kolním  statku Hoøice. Celý tento projekt by
mìl být realizován v rámci Operaèního pro-
gramu �ivotní prostøedí. Cílem tohoto projek-
tu je vybudovat a provozovat bioplynovou sta-
nici k vyu�ívání obnovitelných zdrojù energie
pro výrobu elektøiny a tepla pøi zlep�ování na-
kládání s odpady z �ivoèi�né výroby vyprodu-
kovaných �kolním statkem v rámci praktické
èinnosti. Energetickým zhodnocením obnovi-
telných zdrojù názornì ukázat mo�nosti pøi-
spìní k zlep�ování �ivotního prostøedí a zvy�o-
vání efektivity zemìdìlské výroby.

Cíl projektu je zamìøen na instalaci systému
vyu�ívajícího biomasu pro výrobu elektøiny a
tepla. �kolní statek v Hoøicích je vzdìlávací
základnou studentù VO� a SZe� a jde o jediné
zaøízení v Královéhradeckém kraji. Jeho sou-
èasné vybavení neodpovídá novým po�adav-
kùm na techniku a technologie v rostlinné i
�ivoèi�né výrobì a zacházení s odpadovými
produkty zemìdìlské výroby. Vybudováním
bioplynové stanice celoroènì zajistí zhodnoce-
ní produkce rostlinné výroby a odpadù
z chovu zvíøat výrobou elektrické energie a
tepla pro vytápìní budov statku vèetnì nej-
bli��ího okolí.

Nová moderní technologie umo�ní praktic-
kou ukázku øe�ení ekologického vyu�ití pro-
dukce a odpadù ze zemìdìlské výroby v rámci
celo�ivotního vzdìlávání a vytvoøí pøedpokla-
dy pro nové podnikatelské aktivity. Vyprodu-
kovaný plyn bude vyu�it pøi výrobì pøibli�nì 4
MWh elektrické energie v hodnotì 12,6 mil. Kè
a pøibli�nì 10 tis Gj tepelné energie.
NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA

Dal�ím bonusem pro Hoøice jsou finanèní
prostøedky schválené Krajským zastupitel-
stvem na poøízení nového informaèního systé-
mu mìsta, spoèívajícího ve vytvoøení øady
poutaèù, které budou mapovat pøevá�nì so-
chaøské kulturní památky mìsta. Finanèní
prostøedky ve vý�i 500 tis. Kè byly poskytnuty
Královéhradeckým krajem, jako individuální
dotace mìstùm zamìøených na podporu ces-
tovního ruchu.
PROCESNÍ , ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ
AUDIT

Na základì po�adavkù zastupitelstva  mìsta
a následného rozhodnutí rady byla poptána
spoleènost na provedení procesního, organi-
zaèního a personálního auditu Mìstského úøa-
du Hoøice.

Úèelem tohoto projektu je posouzení a vy-
hodnocení efektivity Mìstského úøadu Hoøice
a posouzení stávajících procesù a èinností úøa-
du. Realizace projektu musí pøinést úøadu
zjednodu�ení èinností smìrem do vnitøního i
vnìj�ího chodu, pøípadnou  úsporu finanèních
zdrojù a musí zlep�it v neposlední øadì servis
poskytovaných slu�eb. V rámci auditu by mìlo
být provedeno:

� odstranìní  duplicitních èinností s návr-
hem zmìny zpùsobu práce s cílem zajistit její
vy��í efektivitu,

� analýza èinností a pracovních procesù,
� vyhodnocení kapacitní nároènosti a fondu

pracovní doby a efektivnosti,
� procesní opatøení s cílem minimalizovat

zatí�ení obèanù - �adatelù, kteøí jsou v  kon-
taktu s úøadem a organizací,

� vyhodnocení kvality a efektivity zabezpe-
èovaných slu�eb obèanùm,

� návrh opatøení ke zlep�ení firemní kultury
a procesù interní komunikace,

� vystupování pracovníkù na veøejnosti,
� vyhodnocení stávající organizaèní struk-

tury a návrh optimálního kapacitního zabez-
peèení,

� doporuèení, která povedou k vy��í efekti-
vitì úøadu vèetnì vyèíslení úspor,

� podrobný plán realizace navr�ených opat-
øení.

Personální audit by mìl být dokonèen v zá-
vìru roku 2008.
BARRANDOV NEJEN V PRAZE

Po dlouhých letech se objevil investor, který
by chtìl obnovit provoz  restaurace s letní za-
hradou na Gothardì. Úèelem investièního zá-
mìru je navázat na tradici a vybudovat na pù-
vodním místì stavbu s funkcí restauraèního
zaøízení. Novostavba by se mìla nacházet
v místì bývalého objektu pohostinství a slou-
�it svému úèelu letní terasy s restaurací. Doba
zahájení realizace stavby by dle investora ne-
mìla trvat déle ne� 5 let. Výstavba zaøízení je
podmínìna odprodejem cca 1600 m2 pozem-
ku jihozápadnì pod hranicí bývalého objektu.

Rada mìsta po�ádala doplnit zámìr o zjed-
nodu�enou prostorovou studii.

STŘÍPKY ZE
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO
DNE 23. ČERVNA
TŘÍDĚNÍ ODPADU

Na jednání zastupitelstva byl pøizván  zá-
stupce firmy EKO-KOM, a.s. Ing. Tomá� Pe-
�ek, který informoval zastupitele o zpìtném
odbìru tøídìného odpadu a seznámil je s pro-
jektem �Intenzifikace oddìleného sbìru, opti-
malizace sbìrné sítì a  zlep�ení podmínek pro
tøídìní odpadu ve mìstì Hoøice�. Tøídìní s
�EKO-KOMEM� by dokázalo sní�it ztrátovost
mìsta na úseku nakládání s tøídìným odpa-
dem. Podmínkou získání zvýhodnìných pod-
mínek je v�ak výmìna stávajících nádob na
tøídìný odpad za nádoby nové - kontejnerové,
které by v�ak EKO-KOM, a.s. dodal zdarma.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vìdomí
a diskuse o výhodnosti nabídky bude mít zce-
la urèitì svoje pokraèování v radì mìsta, kte-
rá se touto problematikou bude zabývat na
nìkterém z pøí�tích jednání.
ZÁMĚR PROVEDENÍ CYKLOSTEZKY STAŽEN
Z PROGRAMU JEDNÁNÍ

V rámci mo�ností získání dotací na provede-
ní cyklostezky byl zastupitelùm pøedlo�en ná-
vrh na její realizaci, její� trasa  by mìla vést od
Domova sociálních slu�eb Hoøice k lomu
�U Josefa�, odtud na koupali�tì Dachova,
dále do údolí Bystøice a následnì zpìt do Ho-
øic po málo frekventované silnici 3. tøídy. Tra-
sa této cyklostezky kopíruje ji� existující ulice,
cesty a terénní stezky, zároveò v�ak  kvalitním
zpevnìním nabízí jejich lep�í celoroèní vyu�i-
tí, prostupnost a dal�í mo�nosti sportovního
vyu�ití.

Trasa má délku 4500 m a �íøku 2,5-3 m
s výjimkou nìkterých úsekù, omezených úvo-
zem. Diskutovány byly i trasy dal�í, které se
nakonec nejevily vhodné z dùvodu napø. ma-
jetkoprávního vypoøádání.

Návrh byl sta�en z programu jednání a bude
doplnìn o vyhodnocení vlivu na �ivotní pro-
støedí, pøípadnì dal�ích odborníkù na uvede-
nou problematiku.
ÚPRAVA TRASY LINKY MHD

MìZ schválilo úpravu tras linek MHD Hoøi-
ce tak, aby v letním období jezdil  2 x týdnì
(ve støedu a v pátek) spoj na Gothard a jedna
ranní a jedna odpolední linka mìla rovnì� za-
stávku u Z� Na Habru.
RADNICE CELÁ V MAJETKU MĚSTA

Mìsto Hoøice obdr�elo písemnou nabídku
od spoleènosti Èeská spoøitelna, a.s. ve vìci
nabídky odkoupení spoluvlastnického podílu
budovy radnice (prostor ve kterém sídlí Èeská
spoøitelna).

Podmínkou prodeje objektu  je uzavøení pì-
tileté nájemní smlouvy s pìtiletou opcí. Za-
stupitelstvo schválilo koupi spoluvlastnického
podílu a povìøilo starostu jednat se zástupci
ÈS a.s. ve vìci stanovení podmínek pøevodu a
následného nájmu nebytové jednotky.

Ivan Dole�al

Strážníci zadrželi
celostátně hledaného
muže, který chtěl ukrást
motocykly

Pohotovým zásahem se hoøickým strá�níkùm
podaøilo v sobotu v èasných ranních hodinách za-
dr�et celostátnì hledaného mu�e, který se právì v
Hoøicích pokusil ukrást dva motocykly, na kte-
rých sem pøijeli turisté z Rakouska.

�Velkou zásluhu na tomto pøípadu má jeden z
obèanù, který nám telefonicky oznámil, �e se v
prostoru za benzinovou stanicí u haly jízdárny
pohybují neznámé osoby a svým chováním ru�í
noèní klid,� øekl zástupce velitele mìstské policie
Roman Král.

Hlídka po pøíjezdu na místo propátrala okolí a
za køovím u haly objevila dva motocykly znaèky
Suzuki a Yamaha s rakouskou poznávací znaè-
kou. �Zjistili jsme, �e u jednoho z motocyklù chy-
bí a je kompletnì vylomená spínací skøíòka, pro-
to jsme okam�itì vyrozumìli operaèního dùstoj-
níka policie v Jièínì, který na místo vyslal hlídku
psovodù z obvodního oddìlení v Hoøicích. Na
místo dorazila i na�e druhá dvouèlenná hlídka,�
líèí Král prùbìh pátrání.

Policisté pak spoleènì znovu prohledali okolí a
narazili pøitom na neznámého mu�e, který se
skrýval ve køoví a který o sobì tvrdil, �e je ukra-
jinské národnosti, av�ak svoji toto�nost nebyl
schopen nijak hodnovìrnì prokázat. �Vedle mu�e
se na�la kabela, ve které byla vrchní èást odlome-
né spínací skøíòky a také rùzné náøadí,� dodal zá-
stupce velitele hoøických strá�níkù. Dal�ím �etøe-
ním se pak navíc ukázalo, �e neznámý mu� figu-
ruje na seznamu celostátnì hledaných pachatelù.

�I na tomto konkrétním pøíkladu se ukazuje, jak
dùle�itá je spolupráce s obyvateli. Jsem rád, �e
jsou mezi námi lidé, kteøí nezùstávají ke svému
okolí lhostejní, a to je rozhodnì dobrá zpráva,�
míní Král.

Pøekvapení s dobrým koncem nakonec èekalo i
oba rakouské turisty, které do Hoøic stejnì jako
stovky dal�ích náv�tìvníkù mìsta pøilákaly víken-
dové motocyklové závody Èeská Tourist Trophy.

Mìstská policie v Hoøicích má nyní k dispozici
sedm lidí, a právì v dobì konání mimoøádných
akcí, jako jsou napøíklad motocyklové závody,
slou�í podle Krále najednou dvì dvouèlenné hlíd-
ky. �V dobì, kdy je ve mìstì vìt�í koncentrace
lidí, posilujeme preventivní èinnost,� pozname-
nal.                           (jn)

Studenti zdej�í VO� rozvoje venkova a SZe�,
kteøí  byli zapojeni do  mezinárodního projektu
Èesko � nìmeckého fondu budoucnosti  �Mìli
Krakono� a Vikingové spoleèné pøedky?�, pøivíta-
li v minulém týdnu v Hoøicích své pøátele
z partnerské �koly v severonìmeckém Greifswal-
du. Na celém projektu se kromì Fondu budouc-
nosti podílel i Mìstský úøad  Hoøice, Královéhra-
decký kraj a samozøejmì hoøická �kola.  Na celý
týden mìli studenti obou �kol pøipravený bohatý
program. V úvodu své náv�tìvy byli pøivítáni na
Mìstském úøadu v Hoøicích paní místostarost-
kou Richtermocovou, nav�tívili  �pindlerùv Mlýn
s výletem na  Medvìdín  a procházkou k vyhlídce
do Labského dolu,   prohlídli si  Hradec Králové a
vrcholem náv�tìvy byl  urèitì výjezd lanovkou  na
Snì�ku s následným sestupem pøes Obøí dùl do
Pece pod Snì�kou, kde na studenty èekal místní
vláèek, se kterým podnikli okru�ní jízdu v okolí
Pece. Projekt byl naplánován na dva roky.
V loòském roce hledali studenti stopy, které za-
nechali Vikingové na pobøe�í Baltského moøe, le-
tos se zamìøili na Krakono�e v Èechách.  Výsled-
ky hledání zpracovávali v poèítaèových uèebnách
hoøické �koly do prezentací a videa.  Studenti ho-
øické �koly seznámili své nìmecké pøátele
s èeskými Krkono�skými pohádkami, v Hoøicích
na�li sochu Krakono�e ve Smetanových sadech a
nejvìt�ím pøekvapením byl mohutný Krakono�,
v nìho� se pøemìnila socha  pøímo pøed �kolou.
Mnoho spoleèného mezi Vikingy a Krakono�em
studenti nena�li, ale základní cíl projektu byl spl-
nìn :  èe�tí studenti si procvièili své jazykové zna-
losti v nìmèinì, Nìmci odjeli  plni zá�itkù a do-
jmù z na�í vlasti.
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Filmový festival
v Hořicích
vyhlásil poprvé soutěž
pro dokumentaristy

Tradiènì atraktivní bude letos nejen výbìr celo-
veèerních snímkù promítaných na Filmovém fes-
tivalu v Hoøicích, jeho� desátý roèník s podtitu-
lem Pøíbìhy (ne)obyèejného lidství se uskuteèní
ve dnech od 19. do 21. záøí, ale také doprovodný
program. Tøídenní akci poprvé zpestøí soutì� do-
kumentárních filmù pod názvem Lidé známí, ne-
známí.

�Na soutì�ní pøehlídku mù�e svùj dokument do
14. záøí zaslat kdokoliv s podmínkou, �e pøíbìh
bude tematicky svázán s Hoøicemi a jeho stopá�
nepøesáhne deset minut,� upozoròují poøadatelé
z místního sdru�ení Prove, které pro leto�ní festi-
val pøipravilo je�tì jednu novinku.

Filmy poprvé nebudou na plátno promítány jen
z filmového pásu, ale také z nového digitálního
projektoru. Pou�ití DVD podle vedoucího kina
Jaroslava Kolátora novì otevírá mo�nost promí-
tat i díla, na která by se jinak tì�ko shánìla práva
nebo jejich� kopie nejsou k dispozici.

�Filmy známých a hodnotných autorù, jako jsou
tøeba Kubrick nebo Spielberg, se slo�itì shání a
navíc jsou dost drahé. Nìkdy je to dokonce ne-
mo�né, proto�e práva na nìkteré kopie vlastnì
ani nejsou. V podmínkách k zapùjèení filmu je, �e
se musí promítat v co nejvìt�í kvalitì. A tady jde
právì o kvalitu kopie filmové pìtatøicítky, aby vý-
sledný dojem z promítaného díla nebyl vinou její-
ho �patného stavu nìjak znehodnocen,� vysvìtlu-
je.

Naproti tomu u kopií digitálních nosièù se prý
obavy kvùli nedokonalému obrazu èi zvuku neøe-
�í. Výbìr filmových titulù, kterých bude stejnì
jako loni pøes tøicet, se letos odvíjí od festivalové-
ho tématu Pøíbìhy (ne)obyèejného lidství. Orga-
nizátoøi se tak budou spolu s diváky sna�it hledat
odpovìï napøíklad na otázku, kam èlovìka mù�e
dovést jeho �ivotní cesta a zda ji mù�e zmìnit
nebo ovlivnit.

�Nebudou chybìt sekce týkající se palèivých
problémù spoleènosti, jako jsou lidská lhostej-
nost, rasistické smý�lení, brutalita nebo ztráta
empatie,� vysvìtlují organizátoøi na festivalových
stránkách www.ffhc.cz.

Také letos se jedno pøedstavení odehraje mimo
sál kina, v sále hospody Bystøice bude promítán
film Pavuèina Zdeòka Zaorala z druhé poloviny
osmdesátých let. V rámci Evropského dnu �idov-
ské kultury budou moci diváci zhlédnout filmy s
tematikou holokaustu, napøíklad V�ichni moji
blízcí a Síla lidskosti od Matìje Mináèe. Jako hos-
té budou pozváni pamìtníci a odborníci z �idov-
ského muzea.

U� od zaèátku záøí bude v Hoøicích k vidìní vý-
stava Neztratit víru v èlovìka, mapující osudy
dìtí v dobì 2. svìtové války, zapùjèená Vzdìláva-
cím a kulturním centrem �idovského muzea v
Praze. Náv�tìvníci uvidí i dal�í výstavy a pobyt v
Hoøicích si budou moci zpestøit i náv�tìvou kon-
certù.                                                                                  (jn)

Program oslav
110. výročí založení
Obchodní akademie
v Hořicích

Leto�ní  oslavy probìhnou v mnohem skrom-
nìj�í podobì ne�  ty jubilejní v roce 1998. Cílem
bude pøedev�ím ukázat nedávnou minulost a
souèasnost �koly, rovnì� tak chceme na�i �kolu
ukázat i potencionálním zájemcùm o studium. Ve
�kolní budovì budou instalovány výstavky foto-
grafií z historie �koly, studentských prací na�ich
�ákù, v�echny prostory uèeben, internátu  a �kol-
ní jídelny budou volnì pøístupny.

V�ichni absolventi, jejich rodinní pøíslu�níci, ale
i ostatní jsou srdeènì zváni.

Pátek 19. záøí 2008
9,00 - 17,00 hodin  V�echny prostory �koly a

DM budou volnì pøístupny pro v�echny náv�tìv-
níky.

V pøízemí �koly budou vystaveny exponáty pøi-
bli�ující historii  �koly.

Ka�dou celou hodinu bude promítán film
z oslav 100. výroèí zalo�ení �koly v roce 1998.

Po celý den budou probíhat neformální setkání
absolventù a pracovníkù �koly.

Sobota 20. záøí
9,00 - 16,00 hodin  Program bude stejný jako v

pátek, výjimkou bude spoleèné fotografování
úèastníkù pøed �kolou u pomníku Jana Husa v
10,30 hodin.

Hřiště dostanou
nová pískoviště
a budou také více
pod kontrolou

 Dìtská høi�tì v Hoøicích budou o nìco bezpeè-
nìj�í. Radnice se rozhodla, �e do jejich drobné
údr�by vlo�í více penìz. Èásteènou obnovou tak
projdou napøíklad pískovi�tì.

�Po�ádal jsem mìstskou policii, aby udìlala
prùzkum, který zhodnotí stav v�ech høi�� ve mìs-
tì. Policie je dùkladnì zmapovala a nyní se zaèí-
nají odstraòovat závady. Výsledek ukázal, �e situ-
ace není kritická. Pravdou je, �e nìkterá místa
jsou v hor�ím, jiná v lep�ím stavu, ale to se dalo
oèekávat,� hodnotí závìr nìkolikastránkového
dokumentu starosta Ivan Dole�al.

Pøipustil, �e prùzkum se uskuteènil také na pod-
nìt rodièù, kteøí upozoròovali radnici na nìkteré
nedostatky.

�Na�tìstí se nepotvrdily stí�nosti na povalující
se injekèní støíkaèky. Na nìkterých místech jsme
sice na�li nedopalky cigaret a poházené odpadky,
vèetnì obalù od alkoholu, ale zbytky po konzu-
maci tvrdých drog tam nebyly. Nelze ov�em vy-
louèit, �e se tam obèas nìco takového objeví,� øíká
velitel hoøických strá�níkù Stanislav Nosek.

Policie se bìhem prùzkumu soustøedila i na
místa, kde se èasto schází mláde� a kde mù�e do-
cházet k po�kozování parkového mobiliáøe.

�Tøeba ve Smetanových sadech jsou projevy
vandalismu docela èasté, podobné lokality se ale
tì�ko hlídají. Sna�íme se je kontrolovat nìkoli-
krát za den i pøes noc, ale není mo�né tam zajistit
trvalý dozor. Bohu�el neutì�ený stav panuje i v
pøípadì pomìrnì nového sportovi�tì naproti ha-
berské �kole, za ty tøi roky je dost zdevastované.
Naproti tomu ve velmi dobrém stavu je napøíklad
oplocené høi�tì u sportovního areálu pod nemoc-
nicí,� hodnotí situaci Nosek.

Podle nìj se ukazuje, �e v Hoøicích chybí napøí-
klad skatepark, kde by mìli mo�nost trávit volný
èas vyznavaèi pøeká�kových sportù. �Nemalá sku-
pina mladých tady nemá mo�nost takového vy�i-
tí, co� s sebou pak nese urèité problémy a stí�nos-
ti na nepoøádek a hluk.�

Více nedostatkù, jako je zarostlé pískovi�tì
nebo po�kozené atrakce, trápí vesmìs star�í høi�-
tì, která u� ani nevyhovují souèasným normám.
Kvùli pøísnìj�ím pøedpisùm se i v jiných mìstech
v poslední dobì ru�í nìkterá pískovi�tì nebo vy-
mìòují napøíklad zastaralé kovové prolézaèky za
bezpeènìj�í døevìné atrakce. (jn)

Na Gothardě plánují
obnovu restaurace

Kdysi vyhlá�ená zahradní restaurace na Gothar-
dì, kterou dnes pøipomíná u� jen opu�tìné zboøe-
ni�tì a zarostlý pozemek, se mù�e stát znovu sku-
teèností.

K o�ivení tradice oblíbeného výletního místa
mù�e pøispìt i radnice, která v minulých dnech
obdr�ela �ádost soukromého investora, jen� se na
mìsto obrátil s �ádostí o koupi pøilehlých pozem-
kù.

�Majitel dotèených pozemkù vlastní pouze ob-
rys stavby budoucí restaurace a kvùli lep�ímu
pøístupu by potøeboval odkoupit asi 1600 metrù
ètvereèních sousedních pozemkù, které patøí
mìstu,� vysvìtluje starosta Ivan Dole�al. �Není
to zase tak moc, ale radní jsou pøece jen opatrní
a nechtìjí se strategických pozemkù na Gothardì
zbyteènì rychle zbavovat.�

Podle Dole�ala chtìjí mít pøedev�ím vìt�í záru-
ky, �e øadu let zpustlé území v horní èásti Gothar-
du bude skuteènì opìt slou�it právì tomu úèelu,
jaký mìlo v minulosti.

�Chceme mít vìt�í jistotu, �e tam restauraèní
zaøízení podobného typu, jaké tam stávalo,
za urèitý èasový úsek vznikne. Proto jsme zatím
tuto zále�itost neuzavøeli,� øekl Dole�al. Zdùraz-
nil, �e odprodej pozemku by byl zcela urèitì pod-
mínìn právì dokonèením výstavby tohoto zaøíze-
ní. �Mì osobnì se ale zámìr jeví jako velmi ro-
zumný, proto�e u� zhruba ètvrt století zùstává
tento prostor zanedbaný a mìstu dìlá ostudu.
Pøitom v minulosti to býval cíl èetných nedìlních
vycházek za pøíjemným posezením. Celá lokalita
patøí mezi nejkrásnìj�í a nejnav�tìvovanìj�í mís-
ta v Hoøicích, a pokud se restauraci s vyhlídkovou
terasou podaøí obnovit, je�tì více jej zatraktivní.�

Radní se ale zatím dohodli pouze na tom, aby
investor pøedlo�il studii s návrhem prostorového
a ideového vyu�ití budoucího objektu.

Zdroj: Nové noviny

Kniha to znamenitá jest,
vážení
hořičtí muzejníci

Název recenze jsem si vypùjèil od Josefa Jung-
manna, který se tak vyjádøil v Historii èeské o
práci �Tkadleèek� napsané zaèátkem 15. století
v Hradci Králové.

Pøi obèasných náv�tìvách hoøického muzea
jsem mìl mo�nost nahlédnout do poèítaèe kolegy
øeditele Václava Bukaèe a podívat se na postupnì
vznikající obrazový doprovod nové práce �Hoøice
odedávna dodne�ka�. Netrpìlivì jsem èekal na
knihu o putování dìjinami Hoøic slovem a obra-
zem, jak zní její podnázev. Koncem leto�ního
kvìtna kniha vy�la. Tøi sta osmnáct stran pro po-
tì�ení i pouèení spoluobèanù Hoøic pøipravili
pracovníci muzea a souèasnì si nadìlili i kouzel-
ný dárek ke stodvacátému výroèí svého trvání.
Knihu vytiskl RK tisk v Jièínì.

Publikaci v plátìné vazbì vydalo mìsto Hoøice a
jak jsem si pøeèetl v úvodu paní místostarostky
Mgr. Hany Richtermocové, stalo se tak �za pøi-
spìní bezbøehého pochopení v�ech zastupitelù�.
Stejnì jako ona, vyjadøuji zastupitelùm svùj vdìk.
Vy�la kniha v dìjinách mìsta Hoøic zcela ojedinì-
lá.

V hoøickém muzeu jsou erudovaní autoøi, kteøí
profesi ovládají, rozumí jí a hlavnì umí ji na
správném místì uplatnit. Knihou �Hoøice ode-
dávna dodne�ka� se zapsali do historie nejenom
Hoøic, ale i èeské regionální literatury. Hoøice
mají své regionální spisovatele a kronikáøe, kteøí
zpracovali historiografii mìsta. Pøehled jejich
prací je uveden i v recenzované knize. Rozsahem,
zpracováním a výtvarným doprovodem je kniha
�Hoøice odedávna dodne�ka� jasnou prioritou.
Jenom na rejstøíky autoøi pozapomenuli.

Zpracování èásti z historie mìsta se ujala dok-
torka Oldøi�ka Tomíèková. Uplatnila své znalosti
o dìjinách mìsta a pøipravila kapitoly, které jsou
pro ètenáøe potì�ením a pouèením zároveò. Pro
historiografy pak jedineèným pramenem. Jed-
notlivé kapitoly nás nenásilnì vtahují do dìjin
mìsta. Ètenáø se stává poutníkem po jeho histo-
rii, poznává krásu mìsta a v�echna malebná zá-
koutí. Ète o lidech, kteøí k dìjinám Hoøic patøí.
Vrací se k významným událostem. Stává se pout-
níkem, jen� se rád nechá pouèit pøesnì tak, jak
v�echno pøipravila a pøála si autorka.

Celé vyprávìní Oldøi�ky Tomíèkové doprovází
obrazový materiál. Scénáø obrazového doprovo-
du je dílem  designéra Mgr. Václava Bukaèe. Vý-
tvarné uspoøádání je bezchybné. Grafická úprava
je dokladem mistrovství profesionála Václava Bu-
kaèe. Kolikrát jsem si prohlí�el obrázky Hoøic a
reprodukce výtvarného ztvárnìní v døíve vyda-
ných pramenech. A� v této knize jsem poprvé na-
lezl reprodukce obrazových pøedloh tak bezchyb-
nì a citlivì zpracovaných. Ètenáø-poutník vedený
textem Oldøi�ky Tomíèkové je neustále pøekvapo-
ván a potì�ován doprovodným �textem výtvar-
ným�. Doètete text a musíte se opìt vrátit k ob-
rázkùm. Znovu a znovu prohlí�et a obdivovat
práci výtvarníka Václava Bukaèe.

Vá�ení hoøiètí muzejníci, vytvoøili jste dílo trva-
lé umìlecké hodnoty, které je ozdobou literatury
o mìstì Hoøicích a øadí se mezi pøední prameny
regionální literatury. Prostì �kniha to znamenitá
jest�.

Pøálo vám �tìstí, nalezli jste �donátora� na
mìstském úøadu. Za knihu �Hoøice odedávna do-
dne�ka� vám v�em patøí podìkování. Putování
dìjinami mìsta slovem i obrazem je pouèné i roz-
ko�né. Patøí do ka�dé knihovny Hoøièáka, ale ne-
jen jeho.                                                           Jiøí Malina,

Ústav historických vìd,
Hradec Králové.

Hořický fotbal:
dva postupy korunovaly
úspěšnou sezónu

Fotbalový oddíl TJ Jiskra Hoøice pøed nìkolika
dny zakonèil úspì�nou sezonu. V ní A tým mu�ù
po druhém místì v 1. B tøídì postoupil
do 1. A tøídy, star�í �áci vyhráli krajskou
1. A tøídu a pro pøí�tí sezonu se spoleènì
s mlad�ími po roce vracejí do krajského pøeboru,
nejvy��í regionální soutì�e. Koneènì svoji soutì�
� okresní pøebor Jièínska � suverénnì vyhrála
také star�í pøípravka.

Tyto výsledky, je� doplòuje také úspì�né vy-
stoupení na�ich dorostencù v krajském pøeboru
potvrzují, �e fotbalisté se mohou za uplynulým
roèníkem soutì�í ohlí�et spokojeni.

Zaènìme u prvního týmu mu�ù. Ten se po dvou
sestupech v minulých nìkolika letech ocitl v 21. B
tøídì, nejni��í krajské soutì�i. V minulé sezonì
mu návrat do 1. A tøídy utekl a také po podzimní
èásti právì skonèeného roèníku to vypadalo,
�e postup bude pøíli� vysoko. Jenom�e jarem
mu�stvo pro�lo obdivuhodnì � ve dvanácti zápa-
sech Hoøiètí desetkrát vyhráli, jednou remizovali
a jedinkrát prohráli. Sestava mu�stva se ustálila,
jejím výkonùm pomohl pøíchod útoèníka Neppla
a zálo�níka Pospí�ila a návrat obránce Janèáka.
Týmu vedenému trenérem Miroslavem Èerným
a Josefem Vydrou jako vedoucím mu�stva (po
podzimu vystøídal Ladislava Koèího) se po remí-
ze v úvodním kole na høi�ti Mostku podaøilo
v závìru otoèit utkání s Jièínem B a pak následo-
vala vítìzná série, pøeru�ená pouze prohrou
s Novým Byd�ovem B, pozdìj�ím vítìzem celé
soutì�e. Jarní stíhací jízda, pøi které nastøíleli
úctyhodných 43 branek, jim vynesla koneèné
2. místo jen bod za vítìzným Novým Byd�ovem
B. Tento úspìch pak byl podtr�en postupem, kte-
rý Jiskøe pøinesla skuteènost, �e klub z Pøedmìøic
svùj tým pøihlásil místo do krajského pøeboru a�
do 1. B tøídy a Jiskra tak zaujala volné místo
v 1. A tøídì.

Skvìle celým roèníkem soutì�í pro�li také star�í
�áci. Ti se pod vedením trenérské dvojice Jiøí
�afaøík, Václav Lubich sna�ili o návrat
do nejvy��í krajské soutì�e a nakonec se jim
to podaøilo. Jiskra ve 22 zápasech jen dvakrát
prohrála a dvakrát remizovala, zbývajících
18 utkání na�i mladí fotbalisté vyhráli. V tabulce
tak obsadili 1. místo o bod pøed Chlumcem nad
Cidlinou a po dlouhých letech hoøickému klubu
pøinesli postup z 1. místa. Úspìch je o to cennìj�í,
�e následoval bezprostøednì po sestupu
z krajského pøeboru, navíc slo�ení obou týmù
(postup star�ích �ákù samozøejmì vynesl
do krajského pøeboru i mlad�í �áky), dává pøed-
poklad úspì�ného vystoupení i ve vy��í soutì�i.

Skvìle pro�li sezonou také hráèi star�í pøíprav-
ky. V okresním pøeboru Jièínska nena�li svìøenci
trenéra Jiøího Urbana pøemo�itele,
ve dvaadvaceti zápasech jen jednou remizovali
a zbytek jich vyhráli. O jejich suverenitì hovoøí
také skóre � tým obdr�el za celou sezonu jen de-
set branek a naopak jich 160 nastøílel, co� dává
prùmìr více ne� sedm gólù na zápas.

Výbornou sezonu za sebou mají také hoøiètí do-
rostenci. V nároèném krajském pøeboru,
ve kterém byli jedinými zástupci okresu Jièín, pa-
tøili pøedev�ím star�í dorostenci k absolutní �piè-
ce. Hlavnì na podzim byli nìkolikrát na �pici
a celou soutì� zakonèili na výborném ètvrtém
místì, co� je v konkurenci osmnácti mu�stev vel-
mi kvalitní výsledek. Ostudu neudìlali ani mlad�í
dorostenci, kteøí skonèili uprostøed tabulky. Oby
týmy v sezonì znovu trenérsky vedl Vladimír Tá-
borský star�í.

U� teï se fotbalová Jiskra pøipravuje na dal�í
sezonu, která zaène v srpnu. Bude pro klub hodnì
nároèná. Vedle vy��ích soutì�í v nìkterých kate-
goriích toti� musí zvládnout vìt�í poèet týmù.
Oddílu se toti� vyplácí kvalitní práce trenérù
s mláde�í, co� se odrá�í na zájmu nadìjných fot-
balistù o tento sport. Pro pøí�tí sezonu proto
bude mít Jiskra v organizovaných soutì�ích u� tøi
dru�stva pøípravek (ke stávajícím dvìma pøibývá
dal�í), dvì dru�stva �ákù, dva týmy dorostencù
a dva týmy mu�ù.

Devìt dru�stev, z toho sedm mláde�nických, je
nároèný, ale na druhé stranì potì�ující úkol
do dal�ích mìsícù.

Výbor FO TJ Jiskra Hoøice

Knihovna zve k návštěvě
také o prázdninách
 

Mìstská knihovna v Hoøicích Vás zve k náv�tìvì
také v letních mìsících.

Vyu�ijte na�í �iroké nabídky. Kromì stále dopl-
òovaného knihovního fondu, èasopisù a denního
tisku, nabízíme také pøipojení na internet, co�
roz�iøuje dal�í mo�nosti získání nejkvalitnìj�ích
informací pro nej�ir�í veøejnost. Pøipojení na In-
ternet za 1 hodinu èiní 20,- Kè. Pøipojit se k inter-
netu je mo�né i na krat�í dobu, napøíklad na
ètvrthodinu za 5,- Kè.

Výpùjèní doba: èervenec, srpen 2008
Oddìlení pro dospìlé ètenáøe : 
Po    8,30-12,00    13,00- 17,00
Út zavøeno
St     8,00-12,30                                      
Pá                    12,00-16,00
So    zavøeno
Oddìlení pro dìti a mláde�:    
Po                    12,00-17,00
Pá                    12,00-16,00                                     
Toto oddìlení ve dnech  od 11. do 22. srpna 

2008 bude uzavøeno.
Tì�íme se na Va�i náv�tìvu!

Ilona Hynková

Koupím známky, bankovky, mince...
KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, PO-

HLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky,
vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìrateli.

Platím v hotovosti,nejvy��í mo�né ceny.
Informace na telefonu 724 229 292.

Prodám stavební pozemek
Prodám stavební pozemek cca 850 m2 se stodo-

lou v centru Hoøic.                     Telefon 774 328 710.

Žáci a pejsci
děkují

Pøed odjezdem na prázdniny nezapomnìli �áci z
Domova mláde�e Obchodní akademie v Hoøicích
na rozlouèení se svými ètyønohými kamarády v
útulku ve Skøivanech, o které po celý rok spoleènì
s Vámi peèovali. Tentokrát dovezli hobliny od
pana Ko�í�ka a staré  deky z  Domova dùchodcù a
dal�í vìci od jednotlivých dárcù.

V�em, kteøí pomáhali, patøí dík. Od záøí budou
�áci opìt v Domovì mláde�e a pøi sbírkových ak-
cích budou vdìèni za pomoc v�em spoluobèa-
nùm, kterým osud opu�tìných psù a koèek není
lhostejný. I nadále se budou vybírat granule, kon-
zervy, hobliny, hraèky atd.

A kdo pojedete kolem Skøivan, mù�ete útulek
nav�tívit. Ono takové podrbání za ou�kem také
udìlá radost.                                                                     JK

Prodám obrazy
Prodám dva obrazy Oskara Teimera. Krajina a

kvìtinové záti�í, malby na plátnì z roku 1979.
Telefon 495 447 763.

Zpráva z univerzity
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Výstavy

Vlastislav Dole�al, obrazy
�torchova síò muzea  do 6. èervence 2008.

 Aby vkus umìlecký se budil
i pìstoval a tím �íøil se zájem

o vìci krásné...
 Galerie plastik v Hoøicích 1908-2008.

Výstava k 100. výroèí otevøení.
Malá síò muzea od 10. èervence.

Alois, Ivan, Ellen a Filomena
Jilemniètí

Výstava kreseb tøí generací
pøíslu�níkù jedné hoøické umìlecké rodiny.

�torchova síò muzea
od 10. èervence do konce srpna.

Slavnostní otevøení 10. èervence
od 17 hodin.

Pøi vernisá�i promluví Eugen Brikcius
a zahraje JazzDuel Praha.

Josef Wagner: Osamìlý dùm
Retrospektivní výstava malby a grafiky.

GVU Náchod, Zámecká jízdárna
od 27. èervna do konce srpna 2008.

Vernisá� 27. èervna od 17 hodin.

Bohoslužby CČSH v červenci:
Ekumenická bohoslu�ba k uctìní památky

M. Jana Husa se uskuteèní v sobotu 5. èervence
2008 od 17 hodin v Husova pomníku a v evange-
lické modlitebnì v Husovì ulici.

Dal�í bohoslu�ba bude 20. èervence 2008 od
14 hodin v bývalé synagoze v Tovární ulici.

Vše propuklo dne 15. 5. v 15:00

V kavárně Kámen
bylo v tu chvíli plno,
sedělo se i na zemi

To sem studenti místní Støední prùmyslové
�koly kamenické a sochaøské pøi�li vyslechnout
pøedná�ku hradeckého pedagoga �tìpána Málka.
Název �Estetika úsporného vyjadøování ve vý-
tvarném umìní� by naznaèoval pìknou nudu -
pravda v�ak byla opakem. Pøedná�ející sám ab-
solvent této �koly - je toti� tìm, kteøí dnes �kolu
nav�tìvují blízký svým vìkem, názory i otevøe-
ností. A proto�e jako kantor i umìlec ji� také nìco
dokázal, po�ívá u mladých jistého respektu. Vý-
klad, diapozitivy, dotazy dokumentují pestrost
dìní. Proto se i následnì je�tì po skonèení pøed-
ná�ky �ivì diskutovalo.

Tøeba se zmínit také o prostøedí, v nìm� setkání
probíhalo.

Stìny kavárny ji� podruhé o�ivly zajímavými
pracemi studentù, kterými se takto pøedstavují
veøejnosti. Nezaváhejte! Pøijd�te a posud�te sami,
jak je jejich paleta pestrá. Co je pøitom lákavé: a�
na výjimky tu mù�ete vystavená dílka i získat.

Nedělní hudební odpoledne
NEDÌLNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE

VE SMETANOVÝCH SADECH
(v�dy od 15.00 hodin):

13. 7.2008 - TÁBORANKA
27.7.2008 - PODKRKONO�SKÁ DECHOVKA

10. 8.2008 - EVERGREEN DIXIELAND BAND
24.8.2008- ORCHESTR VÈE

HRADEC KRÁLOVÉ
Vstup volný

Jièínská synagoga, která v posledních osmi le-
tech pro�la kompletní rekonstrukcí za více ne�
pìt milionù korun, bude a� do poloviny záøí ka�-
dý den pøístupná náv�tìvníkùm.Turisté si tak bu-
dou moci prohlédnout dùkladnì restaurovaný in-
teriér synagogy, která nìkolik desetiletí chátrala a
zùstávala bez vyu�ití. Pùvodní výzdobu se podaøi-
lo obnovit díky finanèním pøíspìvkùm �idovské
obce v Praze, ministerstva kultury, mìsta, okres-
ního a krajského úøadu a nadaci World Monu-
ment Funds a Èeskonìmeckému fondu budouc-
nosti. �Rádi bychom zde poøádali kulturní akce,
díky dobré akustice mù�e být synagoga vyu�ívána
napøíklad jako koncertní sál pro komorní vá�nou
hudbu,� poznamenal Kindermann. Ètvrteèního
programu u pøíle�itosti zakonèení oprav a zaháje-
ní pravidelné náv�tìvní sezóny se zúèastnili na-
pøíklad vrchní zemský a pra�ský rabín Karol Si-
don (na snímku vpravo) a kulturní ata�é izrael-
ského velvyslanectví Ziv Kulman (vlevo).

Prázdniny s kozami
 Je vhodné vìdìt, �e do svých letních plánù mù-

�ete vlo�it náv�tìvu Kozího vr�ku v Milkovicích v
Èeském Ráji a to hned v nìkolika následují-
cích mo�nostech:

Kozí mejdan. Devátý roèník osmidenní kul-
turnì spoleèenské slavnosti vìnované kozám a
svobodomyslnému zpùsobu �ivota. Tentokrát bì-
hem srpnového úplòku od støedy 13. do støedy
20. srpna 2008. Setkání ve volné krajinì, pøi kte-
rém vystoupí muzikanti a divadelníci, kteøí sami
pøijedou. Vstupné dobrovolné, ceny lidové, sta-
nování v místì mo�né.

Veøejná �kola dojení. Po pøedchozí telefo-
nické (605 701 081) nebo emailové dohodì je
mo�né kdykoli pøijet se skupinou dìtí, dìtským
táborem, �kolou, nebo v jiném seskupení. Rádi
Vám vysvìtlíme, co jsou kozy za zvíøátka a poku-
síme se vás nauèit dojit kozy. Souèástí je i náv�tì-
va Kozího muzea a ukázka zemìdìlské techniky.

 Dobrovolníci na ekofarmì. Chováme kozy
a osly, su�íme seno, sbíráme ovoce, pìstujeme
rozli�né plodiny... k tomu ke v�emu uvítáme po-
mocníky, kteøí si chtìjí vyzkou�et co v�echno ob-
ná�í �ivot na statku, nebo si chtìjí zlep�it fyzièku
a opálit se jinak ne� s èinkou v ruce ve fitness cen-
tru.

Více informací o aktivitách z Milkovic naleznete
na www.kozy.cz.                                    Stanislav Penc

Zpráva z Milkovic

Sochaøský park II, nacházející se v nádherné
pøírodní lokalitì za hoøickým domovem pro seni-
ory, se letos rozroste o dal�í umìlecké objekty. Ji�
posedmé budou sochaøi v lomu U Josefa pracovat
na dílech, je� nejprve na rok ozdobí Tylovo nábøe-
�í v Hradci Králové a následnì budou instalována
v prostøedí volného pøírodního parku na okraji
Hoøic. Organizaèní porota symposia, v èele s aka-
demickým sochaøem Romanem Richtermocem a
architektem Martinem Samohrdem, vybrala
z hojných øad zájemcù ètveøici leto�ních úèastní-
kù.

Z mìsta Niigata, je� le�í na severozápadním po-
bøe�í japonského ostrova Hon�ú, tak poèátkem
èervence pøijede sochaø Akira Go (1955). Akira je
autorem nìkolika monumentálních soch v kul-
turních centrech japonských prefektur a má i bo-
haté zku�enosti ze symposií, jak ve vlasti (Naga-
no, Niigata), tak na Tchaj-wanu (Hualien) a No-
vém Zélandu (New Plymouth). Hoøice pro nìj
v�ak budou pøedstavovat první evropskou umì-
leckou pøíle�itost. Socha, kterou zde hodlá vytvo-
øit, by mìla být variací na téma èasu a historie.

��enský prvek� a latinskoamerické sochaøství
bude reprezentovat Helena Garcia (1968) pùvo-
dem z Ekvádoru. Umìlkynì ov�em dorazí z nì-
meckého Darmstadtu, kde v souèasné dobì �ije a
pracuje. Helena studovala sochaøství, malbu i
soudobé latinskoamerické umìní, v�e na univer-
zitì v Quitu. Pøi nedávné náv�tìvì Èech Helenu
uchvátila malebnost èeské krajiny s historickými
památkami a zejména dynamický princip archi-
tektury støedovìkých hradù ji poskytl první inspi-
raci pro hoøickou sochu.

Pìtatøicetiletý Evrin Çamoglu z Turecka je ab-
solventem sochaøského ateliéru Akademie vý-
tvarných umìní v Istanbulu (istanbulskou akade-
mii vystudovala také Songül Telek, úèastnice loò-
ského symposia a autorka pozoruhodné sochy
�Systém�, je� je dosud vystavena na hradeckém
nábøe�í). Evrinova tvorba pøirozenì reaguje
na �ivotní podmínky, které nám nabízí souèasný
svìt. Aktuálnì ho pøitahuje téma rukou a jejich
gestické komunikace.

Nejmlad�í sochaøkou, která letos svou prací ho-
øickou galerii pod �irým nebem obohatí, bude
Èe�ka Markéta Koreèková (1975). Markétu pojí
s východními Èechami osobní vazby: pochází
z Chrudimi a v Hoøicích studovala kamenoso-
chaøskou �kolu. Ji� jako absolventka Akademie
výtvarných umìní v Praze (sochaøství u prof. Ne-
pra�e a prof. Zeithammla a intermediální tvorby
u prof. Kní�áka) pøedstavila v roce 2003 na vý-
stavì v Hoøicích � na ní� se setkali nìkdej�í stu-
denti z ateliéru Karla Nepra�e � objekty z cyklu
�Bloody story: krev v �ivotì mu�ù a �en�. Právì
témata dotýkající se genderového vnímání svìta ,
stejnì jako interaktivní pøístup k divákovi, repre-
zentují trvale pøítomné prvky Markétiny tvorby.
Námìt sochy pro Hoøice vznikl jako reakce na ne-
spoèet vyhrocených událostí, kterými se spoleè-

nost zaobírá a je� se v rychlém sledu støídají; sta-
ré problémy èasem mizí a jsou nahrazeny nový-
mi, je�tì provokativnìj�ími podnìty. Projekt
Markétiny sochy má ambice nadèasové a velmi
interakèní.

V tìsné návaznosti na pøíjezd symposistù 1. èer-
vence probìhne výbìr blokù kamene v lomu
v Podhorním Újezdu. Ve ètvrtek 3. èervence bu-
dou úèastníci symposia oficiálnì pøivítáni pøed-
staviteli mìsta na hoøické radnici. Celý èervenec
budou poté pracovat na svých dílech v lomu U
Josefa, pøièem� k pøevozu hotových objektù do
Hradce Králové dojde ke konci mìsíce. V podve-
èer 27. èervence se uskuteèní na Tylovì nábøe�í
slavnostní vernisá� výstavy novì instalovaných
soch spojená s koncertem hradecké filharmonie a
ohòostrojem.

První prázdninový mìsíc tedy opìt nabízí v�em
milovníkùm výtvarného umìní i pøírodních krás
jedineènou mo�nost plnohodnotného pro�itku
obou tìchto slo�ek souèasnì. Lom U Josefa je vol-
nì pøístupný a zájemci zde mohou práci umìlcù
na kamenných sochách bezprostøednì sledovat.
Zcela výjimeèný zá�itek si náv�tìvníci mohou do-
pøát v  polovinì èervence, kdy se v lomu uskuteè-
ní koncert a setkání se sochaøi v neopakovatel-
ném aran�má letní noci.                Jana Cermanová

Hořické sochařské symposium 2008

Zdravíme Vás a pøejeme krásné léto, které
máme pøed sebou.

Markéta Korečková:
Instalace v Botanické zahradě v Praze, 2004.

Projekt pro Hořice zpracoval turecký sochař hned ve třech variantách.

Nakonec nutno podotknout, �e v�echno to, ji�
podruhé, pøipravila s nev�edním zápalem profe-
sorka �koly, akademická sochaøka Dagmar �tì-
pánková. Za co� ji patøí uznání a vøelý dík.

(Text i foto Ing. Stránský)

Včelaři si připomenou
140. výročí
založení spolku

Vèelaøský spolek byl v Hoøicích zalo�en v roce
1868 a tento fakt se rozhodli pøipomenout dne�ní
vèelaøi slavností ve Smetanových sadech. Na slav-
nost jsou pochopitelnì zváni v�ichni na�i ètenáøi.

Bude se konat v nedìli 27. èervence od 14 hodin.
Na programu je nejprve pøedná�ka Jana Novot-
ného z Kostelce nad Orlicí na téma Vèelí produk-
ty a apiterapie. Následovat bude (od 15 do 17 ho-
din) koncert Podkrkono�ské dechovky. V sadech
bude zároveò probíhat vèelaøská výstavka, prodej
vèelaøských potøeb a produktù firmy Stránský z
Horní Kalné, dále prodej medoviny a medových
perníèkù.

Vstup je volný, v�echny zve ZO ÈSV Hoøice.

Jičínská synagoga
opravena a otevřena
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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

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

Nechoïte jen tak, pùjète si DVD

Komenského 274
Telefon:493 620 393

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

ZDENĚK JÍLEK
Tøebovìtice 96

Telefon: 605 566 488
493 696 217

NATĚRAČ
MALÍŘ

LAKÝRNÍK

Zahradnictví
Ondráček

Březovice
Nabízí:

Prodej mace�ek, karafiátù,
sadby salátu, kedlubnù

a kvìtáku k rychlení.
Dále prodej sadby zeleniny na ven

 a velký výbìr sazenic kvìtin
doplnìný prodejem trvalek.

Telefon: 493 621 930
Mobil: 732 584 521

PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá 8:30-11:30/12:00-17:00

CO MŮŽEME NABÍDNOUT:
• aktuální novinky

• každých 14 dní obměna titulů
• při půjčení více titulů

lze vrátit podle počtu kusů
(3 ks - 3 dny)

• klubové výhody
• přijatelné půjčovné

DVD
PŮJČOVNA

Pánové, dìti, máme pro vás pøíz-
nivou zprávu!

Kadeønictví v hotelu Bystøice
za restaurací ve dvorním pro-
storu zmìnilo personál!

Ochotnì vás obslou�í mladé, pù-
vabné a �ikovné kadeønice. Z hol-
èièek se stanou filmové hvìzdièky,
kluky sportovnì ostøíhají pro bu-
doucí prázdninové hry na tábo-
rech, mladým pánùm vykouzlí
moderní, pùsobivé úèesy dle pøání.

Star�í pány zbaví pøebyteèné
k�tice i vousù.

Dámy omladí úèesem i barvou
souèasných trendù. Stanou se tak
�ádoucí a neodolatelné. Pro sleè-
ny vymodelují spoleèenské i sva-
tební úèesy.

Pøipravujeme také modelá� nehtù.
Slevy stálým zákazníkùm jsou

samozøejmostí a ne zanedbatelné.
Je pøipraveno malé poho�tìní s
mo�ností posedìt v pøíjemném pro-
støedí zahrady.

Tì�íme se na vás!

Øe�íte problém se získáním bytu èi rodinného domku?
Pak vám nabízíme v lokalitì Hoøice-Libonice (náves) mo�nost postavení samostatnì stojícího

pøízemního rodinného domku (3+1 nebo 4+1) s mo�ností pøístavby gará�e.

Celkem 4 rodinné domky
budou napojeny na kanalizaci, vodovod, plynovod a elektrorozvody. Dům je tradičně zděný se

sedlovou střechou, vytápěný plynem. Lze si vybrat ze tří typů RD,
je možné iindividuální řešení, avšak v duchu navržené okolní zástavby.

V pøípadì zájmu nás, prosím, kontaktujte
(ale neváhejte, u� jsou volné jen 2 domky).

SPRING. s.r.o. Havlíčkova 51, Hořice tel. 493 623 452
mail: spring.horice@tiscali.cz
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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

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
Doprava a konzultace zdarma

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Koupím knihu
Koupím knihu Aloise Jilemnického O krajinì,

lidech a vìcech.
Telefon 604 370 471

Na 28. èervna Vás zve restaurace Na Rù�ku na tøetí PùlSilvestr.
Zaèátek v 17 hodin. K poslechu zahraje country skupina �Stará vesta�

z Vamberka. Na ro�ni se bude toèit vepøová kýta a z pípy poteèe skvìlý
zlatavý mok. Vezmìte skvìlou náladu a pøijïte. Vstupné dobrovolné.

Vánoce budou
až za půl roku,

Silvestra můžete mít
už tuto sobotu!

U Matoušků Na Růžku

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Nechoïte jen tak, objednávejte se!

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

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

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

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

Pronajmu byt 2+1
Nabízím pronájem pro 1 - 2 osoby. Byt 2+1,

koupelna, automatická praèka, pøímotopy, ku-
chynì, vymalováno.                      Mobil 608 135 519.
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Ve dnech 23. 4. � 6. 5. 2007 se zúèastnil hoøický
rodák, cyklista Pavel Horák, [mezinárodního]
etapového závodu �8 days of paracycling in the
Basque Country�, který se skládal z nároèného
silnièního závodu, èasovky a mìstského kritéria
probíhajících ve Francii, a ze sprintu, èasovky,
horské èasovky, silnièního závodu a mìstského
kritéria, které se konaly ve �panìlsku.

Pavel Horák se závodu zúèastnil jako jeden ze
ètyø èlenù týmu Sportovního klubu Spastic Tricy-
kl Blatná. Spolu se svými sportovními kolegy
z dru�stva Alicí Amstarkovou, Iveta Kolínskou,
Jiøím Necudou, vybojoval pro Sportovní klub
Spastic Tricykl Blatná výborné 2. místo
v celkovém hodnocení.

Pavel Horák ale zabodoval i na mìstských krité-
riích ve Francii i ve �panìlsku a vybojoval pro
sebe tak dvì bronzové medaile.

I pøes obrovskou konkurenci z Francie, �panìl-
ska, Belgie, Holandska, Anglie, Itálie, Mexika,
Venezuely, Peru a Brazílie se dokázal Pavel Horák
spolu se svými týmovými kolegy prosadit. A to i
díky mìstu Hoøice, které cyklistu Pavla Horáka
na nároèném závodì podporovalo.

Dìkujeme!                              Autor: Hana Kolínská
Foto: Petr Kolínský

Naše čtenářka Blanka radí:
Okurky si nakládejte raději sami.

Problematikou zakletých obojživelníků se
zabývá také následující příběh:

Rady hospodyňkám

Blíží se okurková sezóna

Prodám stavební parcelu
Prodám pozemek pro stavbu rodinného domku

v Hoøicích. 420,- Kè/m2. Telefon 602 311 674.

Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

Koupím staré pohlednice
Koupím pohlednice vydané do roku 1945.
Telefon 608 420 808.

Osobní asistence
Pomoc zdravotnì posti�eným osobám a senio-

rùm. Poskytovatel: Sociální slu�by mìsta Hoøice,
Riegrova 2111, 508 01 Hoøice.

Cena podle zákona 108/2006: 80,- Kè/hod.
Informace, objednávky:

Telefon 493 624 083, paní Èapková.

Prodám rodinný dům
Prodám rodinný dùm v Hoøicích v Podkrkono�í,

samostatnì stojící, v blízkosti centra. Obytná plo-
cha 120 m2, topení akumulaèními kamny, poze-
mek celkem 772 m2, cena 2,8 mil.

Kontakt:  777200185.

Hledám učitele francouzštiny
Hledám uèitele francouz�tiny nebo ital�tiny pro

zaèáteèníka. Telefon 603 458 957.

Feministická pohádka
�ila, byla v jedné zemi krásná, chytrá a emanci-

povaná princezna.
Kdy� jednou sedìla ve své nádherné zahradì na

bøehu potoka, vyskoèila z potoka �ába a øekla jí:
�Jsem princ zakletý zlým èarodìjem. Staèil by je-
diný tvùj polibek, abych se znovu promìnil v po-
hledného, urostlého a elegantního mu�e. Pak se
mù�eme vzít a �ít ��astnì na tvém zámku s mou
matkou. Bude� mì moci milovat, pøipravovat
moje jídlo, prát moje ko�ile a rodit moje dìti. Bu-
deme velmi ��astní.�

Tentý� veèer si princezna pøi vychutnávání leh-
ce osmahnutých �abích stehýnek ve vinné omáèce
pomyslela:

�Tos uhod, blbeèku...�

Úspěšní plavci
Plavecký oddíl Rejnok Hoøice (trenér Mgr. Pa-

vel Urban)  opìt obstál na výbornou. Na sdru�e-
ných �ákovských  pøeborech  Královéhradeckého
a Pardubického kraje dosáhl na medailová umís-
tìní, v nejmlad�í kategorii byl ji� tradiènì i poøa-
datelem.

Kategorie 9 let:
2. místo David Vokáè, Hoøice (100m PZ)
3. místo David Vokáè (50m M)
Kategorie 10 -11 let:
2. místo Karolína  Feixová, Chrudim (50m M)
Kategorie 12-14 let:
3. místo Eliá�ová Lucie, Trutnov (100m M)
3. místo �abokrtský Jan (200m PZ)
Nìkteøí plavci se probojovali i na letní pøebory

ÈR. V Sokolovì skonèila Karolína Feixová (roè.
97) na 50 m M celkovì na 14. místì, Matyá� Vra-
bec na stejné trati na 15. místì. V Litomìøicích  na
50 m P doplavala Veronika Koukolová (roè. 98)
na 18. místì.

Běh naděje v Hořicích
Bìh nadìje je svým rozsahem a organizací zcela

mimoøádná celorepubliková humanitární nezá-
vodní akce spojená s veøejnou sbírkou
na podporu výzkumu rakoviny, její� výtì�ek
v plné vý�i je urèen èeským a moravským vý-
zkumným onkologickým pracovi�tím a o jeho
rozdìlení se stará odborná komise jmenovaná
ÈOS ÈLS JEP. Start je 26. 6. v 10.00 hod v areálu
ÚSP Hoøice.

Bìh nadìje má velký význam i v oblasti osvìty
v péèi o zdraví a zdravý �ivotní styl s cílem pøed-
cházet civilizaèním chorobám pravidelným pohy-
bem a cílenou péèí o své zdraví, vèetnì vyu�ívání
pravidelných preventivních prohlídek u lékaøe.

Bìh nadìje se inspiroval úspì�nou patnáctile-
tou tradicí mezinárodní akce Bìh Terryho Foxe
(ÈR 1993 a� 2007) a navázal na spolupráci
s jeho bývalými organizátory.

Bìh nadìje je nezávodní spoleèensko � spor-
tovní akce (zalo�ená na bìhu, pochodu, jízdì
na kole, koleèkových bruslích, sportovních turna-
jích v rùzných sportovních disciplínách) organi-
zovaná dle Principù poøádání BN.

Naučte se fotit lépe
Lidové noviny právì uveøejòují seriál pro v�ech-

ny, kdo chtìjí poøizovat pou�itelné fotografie. Se-
riál se jmenuje �Nauète se fotit lépe� a Hoøické
noviny jej vøele doporuèují svým dodavatelùm fo-
tografií (zejména pak nìkterým).

Rady na červenec
Nepijte vodu na tøe�nì.

Daruji pěkný barevný plakát
Dám zdarma hodným lidem barevný plakát for-

mátu A2. Na plakátu je èeský národní fotbalový
tým pro ME 2008 i s trenérem.

Zn. �Kdo nepláèe, není Èech�.

Český venkovský kroketový klub se sídlem v Hořicích byl pověřen uspořádáním 2. mistrovství
České republiky v kroketu. Výtvarník našeho listu byl pověřen vytvořením mistrovského plakátu.

Biograf Na Špici v červenci
Středa 2. 7. ve 20:00

Bláznovo Zlato
Ben �Finn� Finnegan pøedstavuje milého novodobého
hledaèe pokladù, posedlého hledáním legendárního

královnina vìna z 18. století. Tento poklad nevyèíslitelné
hodnoty se utopil v moøi v roce 1715. Jen�e Finn a Tess
nejsou jediní, kdo chtìjí poklad nalézt. Finnùv dávný
uèitel Moe Fitch spolu s drsným místním gangsterem
jménem Bigg Bunny tou�í Finna pøi hledání pokladu
pøedbìhnout. A honba za pokladem tak mù�e zaèít...

Čtvrtek 3. 7. ve 20:00

Let’s Dance 2
Kdy� vzpurná Andie, která nadev�e miluje Street Dance,

zaène studovat na Marylandské �kole umìní, sna�í se
zapadnout a pøitom si udr�et starý styl �ivota. Kdy�

spojí své síly s nejlep�ím taneèníkem �koly Chasem, aby
vytvoøili formaci a zvítìzili v taneèní soutì�i The Street.

Pátek 4. 7. a sobota 5. 7. ve 20:00

Zabití Jesseho Jamese
zbabělcem
Robertem Fordem

Snímek Andrewa Dominika (DRSÒÁK CHOPPER) se
ponoøuje do soukromého �ivota Jesseho Jamese (BRAD
PITT), jednoho z nejproslulej�ích desperátù v Americe.
Nepøedvídatelný a charismatický Nepøedvídatelný a

charismatický Jesse právì plánuje dal�í velkou loupe�,
ale zároveò musí vést válku proti svým nepøátelùm,

kteøí si od jeho dopadení slibují nejen hromadu penìz,
ale také vìènou slávu. Nejvìt�ím nebezpeèím nejsou jeho

nepøátelé, nýbr� ti, kterým Jesse nejvíce dùvìøuje...   

Úterý 8. 7. a středa 9. 7. ve 20:00

Sex ve městě
Film je pokraèováním seriálových pøíbìhù ètyø hlavních
postav � Carrie, Samathy, Charlotte a Mirandy, o tom,

jak pro�ívají své �ivoty na Manhattanu ètyøi roky po
skonèení seriálu. Trojice ètyøicátnic a jedna padesátnice

(co se neúspì�nì tváøí jako tøicátnice) si u�ívá penìz,
sexu a �ivota a hodnì o tom mluví...

Pátek 11. 7. a sobota 12. 7. ve 20:00

Bobule
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je

pøíbìhem dvou kamarádù Honzy a Jirky. Honza
(Kry�tof Hádek) je typický mìstský floutek. Jeho kámo�

Jirka (Luká� Langmajer) je podvodníèek, který moc
rozumu nepobral, ale má jednu skvìlou vlastnost. Umí

geniálnì oblbnout �enský...

Úterý 15. 7. a středa 16. 7. ve 20:00

Mejdan v Las Vegas
Mejdan v Las Vegas je tradièní romantická komedie o

dvou mladých lidech, jejich� osudy se neèekanì, ale o to
intenzivnìji, støetnou v jednom z nejdivoèej�ích mìst

svìta. Kromì situaèního humoru film stojí na hereckých
výkonech krásné Cameron Diaz a idolu dívèích srdcí

Ashtona Kutchera. Las Vegas je filmaøsky velmi vdìèné
místo - ujeté veèírky, rychlosvatby, lákavé výhry...

Pátek 18. 7. ve 20:00

Útěk do divočiny
Málokdo z nás má takovou odvahu jako Christopher
McCandless. Bylo mu dvacet dva, kdy� dostudoval

vysokou �kolu, ale místo toho, aby zaplul do civilizaèní-
ho proudu, ukázal mu vztyèený prostøedník a z naivního

snílka promìnil v symbol jedné generace Amerièanù.

Sobota 19. 7. ve 20:00

O život
komedie Milana �teindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli

Michal (Vojta Kotek) se zúèastní oslavy na lesní chatì.
Øízením osudu zbude po skonèení oslavy na chatì sám s

dívkou Zitou (Dorota Nvotová), kterou vidí prvnì v
�ivotì. I kdy� není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimeè-

ných okolností s ní pro�ije vá�nivou noc...

Úterý 22. 7. a středa 23. 7. v 17:30

Horton
Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i

psychické kondici, a tak ho celkem pøekvapí, kdy� mu
pod nos spadne smítko prachu, které mluví. Celkem

logicky se domnívá, �e chyba, tedy vlastnì hlasy, vìzí v
jeho hlavì, a �e se prostì a jednodu�e zbláznil..

Čtvrtek 24. 7. ve 20:00

František je děvkař
Franti�ek Soukenický, povoláním psychiatr, si v�dycky
vybíral �eny, které za to stály. Pøesnìji øeèeno - ony si
vybíraly jeho. V�echny je miloval, ale nìkteré se mezi

sebou bohu�el kryly.

Sobota 26. 7. v 17:30
Neděle 27. 7. ve 20:00

Letopisy Narnie:
Princ Kaspian

Skøíò je pryè, Bílá èarodìjnice je mrtvá a Aslana pøes
tisíc let nikdo nevidìl. Letopisy Narnie: Princ Kaspian je
druhým pokraèováním ságy, která zapoèala v roce 2005

uvedením obrovsky úspì�ného filmu Letopisy Narnie.

Úterý 29. 7. a středa 30. 7. ve 20:00

Indiana Jones
a Království
křišťálové lebky

Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nejslavnìj�ích
postav filmové historie se vrací na støíbrné plátno. Za

doprovodu typických fanfár Johna Williamse, v
charakteristickém klobouku a s bièem coby nepostrada-

telnou zbraní. Indiana Jones. Univerzitní profesor a
mu�, který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil

posvátné Sankarové kameny a nalezl Svatý grál.

Ve dnech 13. - 15. èervna probìhl v Praze Pøebor
ÈOS v sokolské v�estrannosti. Tento rok se hoøic-
ký Sokol doèkal medailí v kategorii dorostenek.
Získala je �tìpánka Hofmanová a to bronzovou v
celkovém hodnocení (tj. za výsledky v plavání,
sportovní gymnastice a atletice) a zlatou za vítìz-
ství v plavání. Umístìní je o to cennìj�í, �e �tì-
pánka, pokud se chtìla na republikový pøebor
dobøe pøipravit, musela jezdit trénovat také do
Náchoda a do Dvora Králové. Hoøická sokolovna
toti� nesplòuje podmínky pro trénink sportovní
gymnastiky. Rovnì� podmínky pro trénink atleti-
ky, ani tìch nejzákladnìj�ích disciplín, jako je na-
pøíklad skok do dálky, v Hoøicích prostì nejsou.
Sokolové mohou jen vzpomínat na svùj stadion,
který si kdysi sami vybudovali, a který slou�il ne-
jen jim, ale i �kolám a hoøické veøejnosti.

Výbor TJ Sokol Hoøice.

Velký úspěch sokolů na
republikovém přeboru
ČOS ve všestrannosti

Cyklista z Hořic
bodoval ve Španělsku


