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OBČASNÉ

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

Hoøické noviny se ètou a� v Doubravici � Vìdci vyzkoumali, �e Mars se smr��uje � Batalion má nový nátìr �
Chalupa má novou matraci � Urbánková má nový kosmodisk � Mirek Du�ín radí: Nepijte vodu na broskve

 A nechoïte jen tak �  V pátek bude zatmìní Slunce � Je�tì�e jen èásteèné � Co se dìlo v Hradci � Krátká historie
gulá�ovny � Loupe� bonboniéry v Konecchlumí                                   � Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Nová mapa Hořic s čísly
popisnými

Do prodeje nyní pøichází dlouho oèekávaná ná-
stìnná mapa Hoøic s èísly popisnými v mìøítku
1:5000. Mapu si zájemci mohou zakoupit
v Mìstském informaèním centru v papírové po-
dobì za 130,� Kè a v laminu za  150,� Kè.

Prezident vyhlásil
krajské a senátní volby
na polovinu října

Volièi letos zamíøí k urnám 17. a 18. øíjna.
V termínu, který dnes vyhlásil prezident Václav
Klaus, probìhnou krajské volby a první kolo voleb
do tøetiny Senátu, oznámil hradní mluvèí Radim
Ochvat.

Èe�i budou volit krajská zastupitelstva ve v�ech
krajích, kromì hlavního mìsta Prahy. V Praze se bu-
dou konat pouze volby do Senátu, a to ve tøech vo-
lebních obvodech.

 Na Jièínsku volby do Senátu ÈR letos neprobíhají.
Zájemci o místa v krajských zastupitelstvech i v

Senátu tak musejí kandidátky pøedlo�it nejpozdìji v
úterý 12. srpna.

V krajských volbách budou nejvìt�í poèet hejtma-
nù obhajovat obèan�tí demokraté, kteøí jich mají
po mimoøádnì dobrém výsledku posledních voleb
hned tøináct. V Senátu bude ODS obhajovat osm
køesel.

Opozièní ÈSSD se naopak pokusí zabodovat, do-
sud v senátních a krajských volbách prohrávala.
�pièky ÈSSD vìøí, �e volby budou referendem
o Topolánkovì vládì, proto socialisté plánují
v pøedvolební kampani nastolovat pøedev�ím celo-
republiková témata.                                   Zdroj: idnes.cz
 

Městská nemocnice
dostala zdarma
nejnovější glukometry

Pøáním ka�dého lékaøe je léèit podle výsledkù, kte-
ré mu dodá moderní, pøesná a jednoduchá technika.
V na�em pøípadì se jedná o pou�ívání poslední no-
vinky v diagnostice a léèbì cukrovky (diabetes mel-
litus): glukometr, který stanovuje obsah cukru v krvi
a v terapii má své pevné místo.

Místní Svaz diabetikù spoleènì s firmou ROCHE
(výroba a distribuce diagnostické techniky) zavádìjí
pou�ívání novinek takto:

V listopadu 2007 dostali obèané Hoøice zdarma
k u�ívání 38 glukometrù � vìnovala firma ROCHE.

V dubnu 2008 daroval Svaz diabetikù Hoøice glu-
kometr zdravotním sestrám Domácí péèe z Hoøic,
které dojí�dìjí za pacienty a� domù.

V èervnu 2008 dostala zdarma Mìstská nemocni-
ce Hoøice spolu se svými ambulancemi k pou�ívání
nejnovìj�í typ glukometru pro stanovování glyke-
mie ACCU-CHEK Performa. Ne jeden, ale ka�dé od-
dìlení a ka�dá ambulance svùj vlastní! Pro informa-
ci: jeden glukometr stojí 5 000 Kè.

Hoøice jsou takto, za pøispìní nás v�ech, dobøe vy-
baveny a mohou této zákeøné nemoci úspì�nì vzdo-
rovat.                                 Svaz diabetikù Hoøice

V Janderově ulici mění
potrubí

V pondìlí byly zahájeny práce v místì, kde ústí
Janderova ulice do ulice Komenského. Janderovu
ulici, jednu z nejstar�ích ve mìstì, èeká výmìna
kanalizaèního a vodovodního potrubí. Obyvatelé
ulice, lékárna i praktikující lékaøi byli o plánova-
né rekonstrukci vyrozumìni.        www.horice.org

Letní kino Boháňka
Populární letní kino Boháòka odpromítalo ji�

polovinu filmù sezóny 2008 a mù�eme se tì�it
na dal�í. Nevíte co s prázdninovým veèerem? Na-
v�tivte web stránky www.bohanka.org., vyberte si
film a mù�ete vyrazit.                       www.horice.org

Znepokojení občané
vyvolali podpisovou akci

Skupina obèanù, pravidelných náv�tìvníkù a
pøátel dachovského koupali�tì, pøi�la s iniciati-
vou, která má zabránit dal�ímu chátrání a devas-
taci jedineèného souboru stylových døevìných
pøevlékáren z dvacátých let minulého století. Na
podporu svého úsilí zorganizovali v minulých
dnech i podpisovou akci. Hoøickým novinám byl
poskytnut text dopisu, jen� podpisové archy pro-
vází. Je urèen radì mìstského zastupitelstva:

Vá�ení radní mìsta Hoøice,
s obavami sledujeme, jak postupnì chátrá na-

�eDachovské koupali�tì. Doufáme, �e se v blízké
dobì najdou finanèní prostøedky a ochota po-
stupnì koupali�tì opravovat a rekonstruovat.
Jednou z mo�ností by jistì bylo i prohlá�ení za
kulturní památku. Byla by tím zaruèena nejen
pùvodní podoba koupali�tì, ale i mo�nost získat
granty z Královéhradeckého kraje èi Minister-
stva kultury k rekonstrukci koupali�tì.

�ádáme Vás tedy o podniknutí pøíslu�ných
krokù k zapsání koupali�tì do Seznamu kultur-
ních památek ÈR.

Pøikládáme podpisovou listinu náv�tìvníkù a
pøíznivcù Dachovského koupali�tì, kteøí doufají,
�e se Vám podaøí zápis koupali�tì do Seznamu
prosadit.

S pozdravem
Alena Lou�enská Svobodová,

Tylova 949, Hoøice.

Zále�itost byla u� projednána ve schùzi Kulturní
komise zastupitelstva ve støedu 23. èervence. Ko-
mise se jednomyslnì k zámìru památkové ochra-
ny areálu koupali�tì pøiklonila a zápis do sezna-
mu kulturních památek doporuèuje.

Podpisové archy jsou k dispozici (kromì po-
kladny koupali�tì) i v muzeu, ve Vì�i samostat-
nosti, v Mìstském informaèním centru a snad
je�tì jinde. Pøipojením svého podpisu posílíte po-
zici mìsta pøi jednání o zápisu do seznamu pamá-
tek a tudí�  také pomù�ete zvý�it �ance mìsta na
získání potøebných financí.

Petice

Hořické symposium ukončil ohňostroj
na hradeckém nebi Oznámení

Otorinolaryngologická
ordinace

MUDr. Jiøí Novotný si dovoluje oznámit otevøe-
ní lékaøské praxe v oboru otorinolaryngologie.

Adresa: Klicperova 6, Hoøice
Kontakt: +420 602 337 207

E-mail: orlhorice@seznam.cz

Zaji��ujeme:
� komplexní vy�etøení v oboru

otorinolaryngologie
(u�ní, nosní, krèní, vy�etøení sluchu�)

� poradenství pro nedoslýchavé
(indikace, kontrola , seøízení sluchadla)

� poradenství pro spánkové poruchy - chrápání
� vstupní, preventivní a výstupní prohlídky

pro rizika hluku
� aplikace náu�nic
� odstraòování ko�ních lézí, plastiky boltcù,

nosu, víèek.

Ordinaèní hodiny:

Pondìlí 7,00 - 12,00 Operaèní den ON Jièín

Úterý 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00

Støeda 7,30 - 12,00 13,00 - 18,00

Ètvrtek 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00

Pátek 7,30 - 13,00

Tì�íme se na setkání s Vámi.

Naplnil se osud hořické gulášovny

Okénko, které se už neotevře. Poslední obědy byly vydány v pátek 27. června
a na podzim má být jídelna po dvaceti letech provozu zbourána. Více o „gulášovně“ na straně 3.

Vlevo: Sochař Richtermoc představuje Hradečákům sochaře. Vpravo: Architekt Samohrd nabízí
Hradečákům hořické trubičky. Dole: Za sochaře oslovila Hradečáky Helena García z Ekvádoru.

Zleva: Akira Go, Helena García, Markéta Korečková, Evrim Camoglu. Více o Heleně na straně pět.

 Evrimova socha se jmenuje Pracant, ale mohla by se klidně jmenovat Bye Bye Symposium...
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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

Těžce zraněný řidič
skončil v nemocnici

V nedìli 29. èervna vyjí�dìl hodinu po pùlnoci
dvaadvacetiletý øidiè osobním vozidlem Ford
Scorpio u Hoøic na komunikaci è. 35, pøièem�
zøejmì nepøizpùsobil rychlost jízdy, najel do pro-
tismìru, kde se èelnì støetl s nákladním vozidlem
Renault AE 420.

Následnì do�lo ke zkøí�ení nákladní soupravy
a k jejímu pøevrácení na bok napøíè komunikací.

Pøi nehodì byl tì�ce zranìn øidiè osobního vozi-
dla a jeho dvì spolujezdkynì, které utrpìly rov-
nì� zranìní. Alkohol u øidièù byl vylouèen decho-
vou zkou�kou a celková �koda, která vznikla
na vozidlech, svodidle a pøepravovaném hovìzím
mase, byla vyèíslena na 2 370 tisíc korun.

Hořická
drogová scéna
má pokračování:
Místo energie
se dostavil
útlum

V poslední dobì pøibývá na Jièínsku osob, které
se zabývají výrobou drog a jejich následnou dis-
tribucí. Nejrizikovìj�ím místem v rámci na�eho
okresu jsou Hoøice, kde se také odehrává dne�ní
pøípad.

Hlavním aktérem je místní, tøicetiletý mu�, kte-
rý zaèal s výrobou drog, pøesnìji pervitinu,
v dubnu loòského roku. Vaøil, kde se dalo.
V místì svého trvalého bydli�tì, v bytech svých
kamarádù nebo jen tak venku, ve volné pøírodì.
Na jeho výrobu pou�íval volnì dostupné léky,
které si buï obstarával sám, nebo mu je nosili
stálí zákazníci, o které nemìl nouzi. Jeho èinnost
byla toti� v�eobecnì známa, a tak není divu, �e se
o nìj zaèali zajímat i policisté. A nutno podo-
tknout, �e se trefili do èerného.

Mladému mu�i, který nebyl nikde zamìstnán,
prokázali od dubna 2007 do ledna 2008 výrobu
60 a� 70 gramù pervitinu, který zèásti prodal,
zèásti rozdal a zbytek pak vymìnil za léky a odìv-
ní svr�ky. Celkovì si tak pøi�el na více jak 3 tisíce
korun

Témìø v�ichni odbìratelé se nakonec shodli
na tom, �e pervitin z jeho dílny nebyl zrovna moc
kvalitní, nebo� se málokdy dostavily tolik oèeká-
vané úèinky. Èekali nával energie a místo toho
se spí�e dostavil útlum. Zajímavé na tom ov�em
je, �e i kdy� s jeho kvalitou nebyli moc spokojení,
pøesto od nìj odebírali zbo�í dál.

Výroba pervitinu mu sice �ádné velké bohatství
nepøinesla, ale co mu pøinesla, bylo sdìlení obvi-
nìní z trestného èinu nedovolaná výroba a dr�ení
omamných a psychotropních látek a jedù, za co�
mù�e skonèit a� na deset let za møí�emi.

Nprap. Hana Kleèalová,
vrchní inspektor, PÈR OØ Jièín

Vloupání do rodinného
domu: zloděj si odnesl
bonboniéru

Konecchlumí - Bìhem noci na støedu 9. èerven-
ce se vloupal neznámý pachatel do rodinného
domu v Konecchlumí. Uvnitø v�e nejdøíve øádnì
prohledal a poté v jednom z pokojù odcizil bon-
boniéru v hodnotì 50 korun.

Majitelka vyèíslila celkovou �kodu na èástku
350 korun. Po pachateli teï pátrají jièín�tí poli-
cisté.                                                               PÈR OØ Jièín

Strážníci v Hořicích
odhalili neřidiče

 Osobní motorové vozidlo Kia Sephia bez regis-
traèní znaèky kontrolovala ve ètvrtek 17. èervence ve
veèerních hodinách v Hoøicích v Karlovì ulici hlídka
mìstské policie.

Vozidlo øídil místní devatenáctiletý mladík, který
v�ak není  dr�itelem øidièského oprávnìní. Z tohoto
dùvodu se pøípadu ujali policisté Obvodního oddì-
lení v Hoøicích, kteøí mladému mu�i sdìlili ve zkrá-
ceném pøípravném øízení podezøení z trestného
èinu øízení motorového vozidla bez øidièského
oprávnìní, za co� mu hrozí trest odnìtí svobody a�
na jeden rok.

Dopravní nehoda u Vojic:
Řidič osobního vozu
nerespektoval zákaz
předjíždění

Vojice - Ve ètvrtek 24. èervence ve ètyøi hodiny
odpoledne pøedjí�dìl øidiè Fabie na hlavní silnici
ve smìru od Konecchlumí na Hoøice kolonu vozi-
del. Nerespektoval pøitom dopravní znaèení zá-
kaz pøedjí�dìní. V prostoru køi�ovatky na Vojice
narazil do levého boku odboèujícího osobního vo-
zidla.

Nezodpovìdný a nedisciplinovaný øidiè zpùso-
bil øidièce z odboèujícího vozidla pohmo�dìní pá-
teøe a dal�í zhmo�dìniny. �koda na vozidlech je
110.000 Kè.

Èervená Tøeme�ná - Ve støedu 9. èervence pro-
jí�dìl ètyøiatøicetiletý øidiè osobním vozidlem
�koda Octavia obcí Èervená Tøeme�ná, kdy� si
pøi prùjezdu pravotoèivé zatáèky v�iml protije-
doucího autobusu, který jel èásteènì v jeho jízd-
ním pruhu. Z tohoto dùvodu strhl øízení vozidla
vpravo, kde najel na nezpevnìnou krajnici. Ná-
slednì se s vozidlem zastavil a� o zdìnou autobu-
sovou zastávku.

Pøi nehodì utrpìl øidiè lehké zranìní. Alkohol u
øidièù byl na místì vylouèen dechovou zkou�kou
a celková �koda byla vyèíslena na 120 tisíc korun.

Octavia se zastavila
o autobusovou zastávku

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

AŽ 50 000,- Kč
� Na dobu 7 a� 12 mìsícù
� Hotovost a� do domu

� Nejvýhodnìj�í podmínky v regionu
� Mìsíèní splátky

PENÍZE MOHOU BÝT
VYPLACENY DO 48 HODIN

TELEFON 605 923 191

Základní umělecká škola Melodie

Nábor žáků

Ze závěrečného koncertu žáků
hudebního oboru

Soukromá základní umìlecká �kola MELODIE,
s.r.o. se sídlem v Komenského ul. 338 v Hoøicích
otevírá ve �kolním roce 2008/2009 nové roèníky
pøípravného studia v hudebním, výtvarném, ta-
neèním a literárnì - dramatickém oboru nejen
pro �áky z 1. a 2. tøíd základních �kol, ale i pro
pøed�kolní dìti od 5ti let vìku.

Na�e �kola pøijímá i �áky z vy��ích tøíd Z� a pøi-
pravujeme té� star�í �áky k pøijímacím zkou�kám
na pedagogické støední a vysoké �koly a na �koly
s umìleckým zamìøením.

V hudebním oboru vyuèujeme na nástroje: kla-
vír, elektronické klávesy, kytara, housle, zobcová
flétna, pøíèná flétna, klarinet, saxofon, trubka a
zp. �áci v�ech oborù se zúèastòují soutì�í, kon-
certù, vystoupení, pøehlídek, festivalù atd. Na�i
�áci získali ji� øadu ocenìní v okresních i kraj-
ských kolech soutì�í ZU�.

Nezapomeòte, �e nadání se musí u dìtí rozvíjet
ji� od útlého mládí.

Bli��í informace v kanceláøi �koly nebo na
èíslech 493 623 710, 603 555 688.

Své dítì mù�ete pøihlásit do Melodie do 12. záøí

Krádež jízdního kola
Miletín - Do uzamèeného dvora u jednoho z

domù v Miletínì vnikl v noci z pondìlí na úterý 8.
èervence neznámý pachatel. Pøilákalo ho sem
zøejmì odstavené horské jízdní kolo GT Ava-
lanche 2,0, které odcizil.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na 8 tisíc korun.
Pøípad �etøí policisté obvodního oddìlení v Nové
Pace.

Vážná dopravní nehoda
u Lázní Bělohradu

Láznì Bìlohrad - V úterý 22. èervence v jednu
hodinu odpoledne do�lo na silnici u Lázní Bìlo-
hradu k záva�né dopravní nehodì.

Øidièka osobního vozidla jedoucí od Bìlé na Bì-
lohrad dostala v zatáèce na kluzké vozovce smyk
a srazila levým bokem v protismìru jedoucí cyk-
listku. Nakonec vùz narazil do stromu. Tøia�ede-
sátiletá paní na kole utrpìla tì�ké zranìní, spolu-
jezdkynì v osobním vozidle má pohmo�dìný
hrudník.

Hmotná �koda je vyèíslena na 30.000 Kè. Alko-
hol byl vylouèen dechovou zkou�kou

Policejní zpravodajství
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Naplnil se osud hořické gulášovny

CO NÁM O NÍ ŘÍKÁ HISTORIE
Budova (která u� dlouho stát nebude) stojí na

pìkném místì, které patøí k tìm nejstar�ím osíd-
leným ve mìstì. Po staletí stávaly na nìm hospo-
dáøské objekty hoøického zámku, naposledy sýp-
ky a sladovna hoøického pivovaru s hvozdem.
Území zámku bylo dokonce od ostatní zástavby
donedávna oddìleno zdmi a vcházelo se do nìho
dvìma branami, západní od námìstí a východní
z tehdej�í Strozziho ulice.

Kdy� se v polovinì sedmdesátých let pøestalo
v Hoøicích vaøit pivo, fungovala sladovna nìjaký
èas pro jiné pivovary, dále jako sýpka, a postupnì
ztratila funkci úplnì. U� tenkrát, a zaèátkem
osmdesátých let stále hlasitìji, se v Hoøicích ho-
voøilo o potøebì moderní veøejné stravovny. Ho-
øické podniky se k øe�ení letitého problému spoji-
ly a jako staveni�tì byl zvolen právì prostor, o
kterém je øeè. (Snad k tomuto øe�ení pøispìl i
fakt, �e nejvíce chybìla jídelna zrovna nedaleké-
mu autoopravárenskému podniku ÈSAO na Bor-
ku s 280 zamìstnanci. Ten také do realizace nové
stravovny investoval nejvíce.) Na øeèi o mo�né
adaptaci sladovny k novému úèelu tehdy nikdo
nesly�el a tak byla zbourána. Pracovníci, kteøí se
bourání zúèastnili, vyprávìjí dodnes, jak dùklad-
ná stavba to byla.

Stavìt se zaèalo roku 1985. Ke zbudování nové
jídelny se spojilo celkem 18 hoøických organizací,
garantem realizace byly u� zmínìné ÈSAO. Je�tì
v prùbìhu výstavby nìkdo vymyslel název �gulá-
�ovna�, ten se okam�itì ujal a u� jí zùstal (proto
jej v titulku ani nedáváme do uvozovek). Novo-
tvar �gulá�ovna� byl nejspí� vymy�len jako maliè-
ko zesmì�òující a zpoèátku i tak poci�ován, po-
stupnì se stal bì�ným, neutrálním výrazem obo-
hacujícím slovní zásobu Hoøièanù, a dnes jsme
právì v bodì, kdy se zaèíná vyslovovat s nostalgií.
Jednou zase zanikne, ale ten ne��astný barák jistì
pøe�ije.

Zúèastnìné podniky se na realizaci témìø deví-
timiliónové investice podílely podle poètu stravo-
vaných pracovníkù: poskytnutím pracovníkù,
rùzných dodávek èi finanèních prostøedkù. Hru-
bá stavba byla zaji�tìna dodavatelsky, postavily ji
Støedoèeské døevaøské závody Nové Stra�ecí (je
toti� ze døeva). Rozhodující èást dostavby prová-
dìla stavební skupina ÈSAO, která mìla znaèné
zku�enosti z rekonstrukce vlastního závodu. Stro-
jírny potravináøského prùmyslu  (Strojobal) vzaly
na sebe dodávky vnitøního vybavení. OSP prová-
dìl støechu, rozvody vody, kanalizaci, obklady.
Podnik místního hospodáøství Kovo-Døevo-Elek-
tro si vzal na starost elektroinstalaci a tak podob-
nì. Stavbyvedoucím byl Vladimír Knì�ourek.

S dokonèovacími pracemi byl v tìch dobách
obecnì problém, tak se stavba zøejmì protáhla.

Ve sportovním areálu v Bøí��anech probìhlo ve
dnech 4. � 6. èervence 2. mistrovství Èeské re-
publiky v kroketu. Mistrovství zahájili starosta
mìsta Hoøice a èlen Rady Královéhradeckého
kraje Ivan Dole�al a starosta obce Bøí��any Jaro-
slav Dostál. Po krátkém úvodu prezidentky Aso-
ciace èeskomoravského kroketu Hany Mareèkové
a technických pøipomínkách turnajového rozhod-
èího Oty Stanku�e byly zahájeny první hry.

�estnáct úèastníkù rozlosovaných do ètyø sku-
pin spolu hrálo systémem ka�dý s ka�dým. Ji�
hry ve skupinách pøinesly nìkteré pøekvapivé vý-
sledky, ale naprostým pøekvapením byl výkon ho-
øického Petra Bárty ml. Ten postupnì porazil
v�echny své soupeøe a bez porá�ky postoupil do
ètvrtfinále. Zbývající dva hoøiètí hráèi Kozel a
Rejmont skonèili ve skupinách. Je�tì v pátek
v podveèer se hrály první ètvrtfinálové hry. Bárta
porazil Vrtného a tím první den mistrovství za-
konèil bez jediné prohry.

V sobotu od rána pokraèovalo mistrovství re-
publiky ètvrtfinálovými hrami. Hajn vyøadil Deh-
nera, Plachý Kotyka, Bárta Vrtného a Jaro� Mar-
táka. Do semifinále tedy postoupili tøi hráèi
z Telèe a hoøický Bárta. V prvním semifinále vy-
øadil Hajn Plachého a po velmi napínavých tøech
hrách vyøadil Bárta Jaro�e a postoupil do finále.

Nedìlní ráno pøivítalo finalisty a poèetné diváky
pìkným poèasím. První finálovou hru zaèali oba

hráèi nervóznì, zkazili nìkolik jednoduchých
úderù. Hajn se v�ak zbavil nervozity døíve, poda-
øily se mu tøi brejky a vyhrál první hru. Po krátké
pauze byla zahájena druhá hra, ve které se ji�
prosadila zku�enost Hajna. Ten vyhrál i druhou
hru a tím obhájil titul Mistra Èeské republiky na
dal�í dva roky. Petr Bárta ml. z hoøického Czech
Country Croquet Club se v�ak zaslou�enì posta-
ral o nejvìt�í pøekvapení mistrovství pøedvede-
nou hrou a ziskem neoficiálního titulu vicemistra
republiky.

Pøi závìreèném vyhlá�ení výsledkù a pøedání
cen podìkovala pøedstavená poøádajícího klubu
MUDr. Leona Vorlová v�em hráèùm za pøedvede-
né výkony a organizátorùm za nároènou práci
spojenou s organizací mistrovství a obci Bøí��any
za pronájem sportovního areálu. Podìkování pat-
øilo i tìm kteøí uspoøádání mistrovství podpoøili
finanènì: Radì Královéhradeckého kraje, mìstu
Hoøice, Zku�ebnì kamene a kameniva Hoøice za-
stoupené Bohumilou Krutilovou a KMB Hard &
Soft Liberec zastoupené Ing. Martinem Krausem.
Ak. sochaøka Dagmar �tìpánková vytvoøila pro
finalisty krásné poháry a Hoøická cukrárna pod-
poøila mistrovství sladkými vìcnými dary.

O úspìch mistrovství se ji� tradiènì zaslou�il i
personál restaurace ve sportovním areálu Bøí��a-
ny vedený paní Irenou Kalinovou.

Text: Orel ra�ínský, foto: Lucie Vorlová

Kroket

Hořice mají vicemistra republiky

Zámek a sladovna krátce po odstranění východní brány (na ohradní zdi jsou po ní ještě stopy).

Funkcionáøi ji chtìli slavnostnì otevøít k 70. vý-
roèí Velké øíjnové socialistické revoluce (jak bylo
v tìch dobách zvykem) 7. listopadu 1987 - ale pa-
mìtní list nese datum o pìt týdnù pozdìj�í. Prv-
ního obìda se v�ak strávníci doèkali je�tì o dost
pozdìji: zku�ební provoz zaèal 1. února 1988,
zpoèátku jen pro pracovníky mateøského ÈSAO.
Postupnì byli pøijímáni dal�í a naposledy i za-
mìstnanci organizací, které se budování nezú-
èastnily. K 1. srpnu 1988 uvádìjí prameny u�
31 organizací. U stolù v jídelnì bylo 132 míst, ka-
pacita kuchynì byla 800 obìdù, vìt�ina se prý
rozvá�ela do sdru�ených podnikù. Od øíjna 1988
se vaøilo také pro Peèovatelskou slu�bu, kromì
toho pravidelnì zaji��ovala jídelna øadu akcí, kte-
rým dnes øíkáme cateringové.

Hotová budova nebyla pøijímána jednoznaènì,
nìkterým se líbila, nìkteøí soudili, �e mìla vypa-
dat jinak, jiní, �e mìla stát na jiném místì, a je�tì
jiní, �e v této podobì nemìla nikdy vzniknout.
Prameny také uvádìjí, �e u� po dvou letech støe-
chou zatékalo. O tom, jak jednou gulá�ovna skon-
èí, netu�il v�ak tenkrát nikdo nic. Svým vìrným
náv�tìvníkùm nespornì pøirostla k srdci a vìt�i-
nou neradi hledají náhradu.               Václav Bukaè

Sladovna v roce 1973

V roce 2000 poobědvali v gulášovně
prezident republiky Václav Klaus a místopřed-

seda senátu Jiří Liška. Měli svíčkovou
na smetaně a bavorské vdolečky na talíři.

Novinářské fotografie ze zahájení provozu:
Prvním šéfkuchařem byl Josef Sucharda.

Petr Bárta junior je vicemistr republiky.  Na obrázku vlevo přijímá gratulaci hořického starosty,
vpravo při hře. Vzadu kráčí mistr republiky Hajn.

Hořičáci dobývají svět

Účastníci mistrovského turnaje v Bříšťanech u Hořic. Vpředu psík Bobošík.

Městské informační středisko vymyslelo hru pro cestovatele

Jedete na dovolenou? Poøiïte si trièko Hoøic
a po�lete snímek. Hoøický web zalo�il stránku
�Hoøice dobývají svìt�. Vznikne tak zajímavá
sbírka fotografií z celého svìta, �ádné konkrétní
místo nezveøejní prý dvakrát. Kdo po�le první

fotku s Eiffelovkou, tak je jeho. Pan Ma�átko je
první Hoøièák, který ukoøistil pyramidy v Gíze.

Druhá fotka pøi�la ze severního Øecka: Jiøí Høe-
bejk nav�tívil v trièku známé létající klá�tery v
Meteóøe.                                                 www.horice.org
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UŽ VISÍ !
Nìkdo by øekl ��vec u Lysý. Ale nic takového!
Léèebna dlouhodobì nemocných v hoøické ne-

mocnici má koneènì kompletnì vyzdobena
v�echna oddìlení. S koncem �kolního roku �áci
výtvarného oboru ZU�ky dokonèili a pøedali vý-
tvarný projekt BAREVNÉ ADAGIO.

Jedná se o velkoplo�né digitální a klasické èer-
nobílé fotografie, které vznikly na pobytovém ple-
néru v italském Vieste. Zde mladí výtvarníci setr-
vali týden spoleènì s kolegy hudebníky. Fotogra-
fové a fotografky mìli pomìrnì tì�ký úkol sklou-
bit hudbu s krajinou a je�tì do toho pøimíchat at-
mosféru proslunìného jihu. Jak se jim to poved-
lo, mù�ete posoudit i vy v pøípadì, �e nav�tívíte
prostory oddìlení A v LDN. V�ichni doufáme, �e
jsme pøispìli k tomu, aby se pacienti, kteøí musí
trávit vìt�inu èasu na lù�ku, cítili v tìchto prosto-
rách alespoò trochu jako doma a pobyt v nemoc-
nici byl o nìco snesitelnìj�í.

Tento výtvarný projekt mohl vzniknout hlavnì
díky finanèní podpoøe NADACE ZDRAVÍ PRO

B. Bihelerová

Do třetice...
...a zase po tøech letech pøichází hoøický rodák

Milan Exner se svou tøetí, i kdy� rozsahem nevel-
kou prací. Z doslovu, napsaného èlovìkem ne-
spornì povolaným, pøiná�í kní�ka tøicet �ivotních
pøíbìhù jako hlub�í psychologickou sondu do
du�e èlovìka z 30. let minulého století. Pøesto�e
si autor tentokrát vybral nesnadnou cestu jaké-
hosi filozofického pohledu na vlastní �ivot a dìní
okolo nás, dávají tyto pøíbìhy také dostateèný
impuls k pøemý�lení o nás samotných a o dobách,
které jsme pro�ívali. Navíc je mo�né poznat i dù-
vìrný vztah k rodnému mìstu. Zájemcùm o kom-
pletní triptych se naskýtá koncem èervence pøíle-
�itost získat tøetí titul Fragmenty mého já za
53,- Kè v Mìstském informaèním centru a v mu-
zeu.                                                                      (me)

Jsme svìdky unikátní události - nikoli náhodou
v Hoøicích. Pokud má vùbec nìkde smysl mluvit
o geniu loci, pak zde. Potvrzují to celé rodiny,
vlastnì rody, z nich� nejhoøiètìj�í je rod Jilemnic-
kých, jeho� èlenové mají v�ichni umìlecký talent.
Nutno dodat, �e závidìníhodným zpùsobem roz-
vinutý.

V�ak se na to podívejte:
Alois Jilemnický - stará �kola.
Ellen Jilemnická - stará mladá - �kola.
Ostatnì dodnes mì mrzí - pøi v�í úctì k Pavlu

Opoèenskému - �e pøed sv. Ludmilou na námìstí
Míru v Praze nejsou její bratøi Èapkové, kteøí
v podobì modelu excelovali v mé /a mé �eny/ høe
Ze �ivota bratøí Èapkù na vy�ehradském Slavínì.
Ale pokraèujme:

Filomena Jilemnická - mladá �kola - která ode-
�la - jak øíká Emil Artur Longen, vlastním jmé-
nem Pittermann, èlen slavné Osmy, - do Mìsta
svìtla, tedy Paøí�e.

A last but not least Ivan Jilemnický - stará mla-
dá �kola mu�ného ra�ení - který umí vytesat hor-
kovzdu�ný balon, do jeho� ko�e kdy� vlezeme, ne-
klamnì se vzneseme.

S Aloisem Jilemnickým jsem se kdysi se�el
v podzemním vinohradském restaurantu zvaném
Salapika, shodou okolností v tém�e bloku,
v jakém mìla studio jeho dcera. Tøetím do mariá-
�e, který jsme samozøejmì nehráli � pro odpor
k èertovým obrázkùm, nikoli k mariánskému kul-
tu � byl dal�í z dne�ních vystavujících Jilemnický
Ivan. S panem profesorem jsme se vzácnì shodli
v otázkách umìní � vèetnì kresby -, vlastnì ve
v�em a� na náhled na s umìním v podstatì ne-
souvisejícího Edvarda Bene�e. Na�tìstí se na�e-
mu synu, bratru, strýci, �vagru a pøíteli Ivanovi
podaøilo pøimìt oba bene�ovské kontrahenty, aby
zachovali dekórum.

Na�tìstí nejsme v Bene�ovì, ale v Hoøicích, a
proto zcela nekontroverznì pokraèujeme: Jeliko�
pan profesor je ji� na Pravdì Bo�í, pøevzala vede-
ní rodinného klanu Ellen - samozøejmì za du-
chovní asistence dal�ího rodového profesora Vla-

dimíra Boreckého. O nìm jsme ale pøi otvírání
Eleniny výstavy v Chebu údajnì mluvil po celou
dobu  svého vystoupení, ani� bych se slovem zmí-
nil o vystavující umìlkyni, a proto dnes o profeso-
ru Boreckém ani zmínku.

Dcerou zmínìné - a od této chvíle nezmiòované-
ho - je Filomena. Kdy� se narodila, slo�il jsem pro
ni postnatální latinskou báseò, kterou se slu�í pøi
této pøíle�itosti zarecitovat:

Omena pro Filomena
(Patri Silvano)
Parca parce par pacata
sorte forte fit Omena
fi filia Philomena
forte nata fortunata
Èeského pøekladu Pavla �ruta vás u�etøím, jak

známo, na rozdíl od mých originálù, které se ele-
gantnì zastavují tam, kde zaèíná porno � samo-
zøejmì mìkké, �rut tuto osudnou hranici ve vìt-
�inì svých pøekladù pøekraèuje. V pøípadì sudiè-
kovského �dání do vínku� nad kolébkou Filomeny
v�ak za�el pøíli� daleko: nezadr�itelnì pøekroèil
i hranici mezi pornem mìkkým a tvrdým.

My si ov�em slavnostní náladu rozvracet nedá-
me. Radìji se oddáme vpravdì ellénskému zá�it-
ku, kdy kresby � jako by to byly sochy � vyzaøují
takøka aristotelovskou tìlesnost, tj. odu�evnìlou,
nebo� u Aristotela je du�e podstatnou formou
tìla.

Nesmíme ale zapomenout na to nejpodstatnìj-
�í: V Kunsthistorických pohádkách o své �vylo�e-
né� umìlkyni Ellen Jilemnické správnì pí�u:
�Elen se narodila na dada�. Odstavec v�ak ménì
správnì zakonèuji: �Jinak je z Eleniných Hoøic do
cury�ské Spiegelgasse zatracenì daleko�.

Pravdou je, �e Ellen  má ke kabaretu Voltaire
nápadnì blízko - a s ní, pøesnìji øeèeno díky jí a
jejím umìleckým pøíbuzným - i my v�ichni. Pøes-
nì tak, jak se praví v mé básni Dadaist:

Silentium!
Non perpetuum, sed temporarium
Amicae amicique

Wer da ist
ist Dadaist
da die
die da nicht mehr stecken
die
die da noch stecken
schrecken
Báseò pøelo�il do èe�tiny Ivan Wernisch:
Je to jisté
�e tady jste
dadaisté
vy kdo�
kdo� tady u� netrèíte
kdo�
kdo� tu je�tì trèíte
skuèíte
Wenischùv pøeklad sice není mláde�i nepøístup-

ný, ale fachman pozná, �e není ani úplnì konge-
niální. Proto následuje mùj vlastní pøeklad, jaký
jiný ne� eugeniální:

Tu zajisté
jsou dadaisté
neb ten
kdo tu není
na ty
kdo tu lení
zuby cení
Vidím, �e zidentifikované dada vás valnì nepøe-

kvapilo. Jen zdánlivì pøekvapivé je i to, �e podob-
nì jako o Vladimíru Boreckém nepadlo ani slovo
o vystavených kresbách. Posuïte je sami!

Eugen Brikcius

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.

Vernisáž

Pøi slavnostním otevøení výstavy kreseb �Jilemniètí� v hoøickém muzeu 10. èervence bylo zase jednou nabito a tak se èetní náv�tìvníci
dlouho nemohli uti�it, aby vyslechli oèekávaný proslov. Klid se rozhodla zjednat jedna ze stálých náv�tìvnic netrpìlivým zvoláním: �TICHO!�.
Na výzvu pohotovì reagoval hlavní øeèník slavnosti Eugen Brikcius:

Filomena se nakreslila jak kreslí ve svém newyorském ateliéru v Hunter College.

Eugen Brikcius
Èeský básník a mystifikátor, filozof, pøeklada-

tel, esejista, výtvarný umìlec a historik umìní
Narodil se v Praze roku 1942, studia filosofie za-
èal v Praze na FF a zakonèil na University Colle-
ge v Londýnì v roce 1982 disertaèní prací Onto-
logical Argument. Brikcius pro�el mnoha rùzný-
mi zamìstnáními: byl øidièem, pomocným dìlní-
kem, programátorem, poradcem �pálovy gale-
rie, po návratu z Londýna byl výtvarníkem ve
svobodném povolání, uèitelem angliètiny, pøe-
kládal vìdecké knihy. Osm mìsícù (1973-74) byl
vìznìn pro hanobení SSSR. V roce 1980 ode�el
do Rakouska, se svou �enou Zuzanou �ije nyní ve
Vídni a pravidelnì cestuje mezi ní a Prahou. Je
èlenem mezinárodního P.E.N. klubu.

Jeho výtvarné dílo a záznamy akcí jsou ulo�e-
ny ve sbírkách Národní galerie v Praze, rukopisy
v Památníku národního písemnictví. V posled-
ních letech se Eugen Brikcius vìnuje spí�e medi-
álním mystifikacím, stále v�ak pí�e latinskou,
anglickou, nìmeckou a èeskou poezii...

(Z poøadu �. Pa�kové v Æeském rozhlasu,
 foto Pavel Bièi�tì)

Příslušníky rodiny nakreslila Ellen Jilemnická

Tisková zpráva

Mimořádné prodloužení
výstavy
Ďáblova bible
v rajhradském klášteře

V tìchto dnech mají náv�tìvníci Rajhradu mo�-
nost prolistovat si nejvìt�í knihu svìta.

V Památníku písemnictví na Moravì (areál be-
nediktinského klá�tera v Rajhradì) je toti� vysta-
vena replika slavné Ïáblovy bible. Pro mimoøád-
ný zájem bude výstava prodlou�ena a� do nedì-
le 10. srpna 2008.

Nedávno byl originál Ïáblovy bible vystaven v
Národní knihovnì v Praze. Tehdy pøi�ly obdivo-
vat nejznámìj�í  dvoustranu � témìø pùl metru
vysokého ïábla a obraz nebeského Jeruzaléma �
zástupy témìø 62 000 zájemcù. Originál Codexu
gigas je dnes opìt bezpeènì ukryt ve �védském
depozitáøi. Náv�tìvníci Památníku písemnictví
na Moravì mají i tak jedineènou pøíle�itost shléd-
nout nejen nejznámìj�í dvoustranu, ale dokonce
si v maketì tohoto obdivuhodného rukopisu i za-
listovat. Maketu Codexu gigas vytvoøili �amber�tí
knihaøi Jiøí Fogl a Pavlína Rambová.

Replika bude v Památníku písemnictví na Mo-
ravì v areálu rajhradského benediktinského klá�-
tera vystavena a� do nedìle 10. srpna 2008.

PhDr. Jindra Pavelková
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Výstavy

Alois, Ivan, Ellen a Filomena
Jilemniètí

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

�torchova síò muzea do konce srpna.

Josef Wagner: Osamìlý dùm
Retrospektivní výstava malby a grafiky.

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

 Aby vkus umìlecký se budil i pìstoval
a tím �íøil se zájem o vìci krásné...
Sto let Galerie plastik

1908-2008
Výstava k 100. výroèí otevøení.

Malá síò muzea od 10. èervence do konce roku.

Nedělní hudební odpoledne
NEDÌLNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE

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

10. 8.2008 - EVERGREEN DIXIELAND BAND
24.8.2008- ORCHESTR VÈE

HRADEC KRÁLOVÉ. Vstup volný

��aby pøátelé umìní sochaøského v�ech náro-
dù, chtìjí-li poznati práce èeských Mistrù, museli
pøijíti do Hoøic.� (Kronika mìsta Hoøice, 1908)

Sto let Galerie plastik
1908 –2008

Galerie plastik v Hoøicích byla otevøena v roce
1908 jako odno� prùmyslového muzea speciali-
zující se na budování sbírky moderních èeských
sochaøských dìl. Zamìøení galerie pøedurèila
dlouhá kamenosochaøská tradice regionu vyplý-
vající z bohatých pøírodních zdrojù kvalitního
pískovce a pøedev�ím pùsobení odborné �koly so-
chaøské a kamenické ve mìstì. Rozvíjením umì-
leckého zamìøení Hoøic usilovala místní inteli-
gence o pový�ení mìsta na kulturní støedisko kra-
je a Galerie plastik se stala jedním z nejpøíznaè-
nìj�ích produktù tìchto snah.

Výstava v Malé síni hoøického muzea, pøiprave-
ná ke stoletému jubileu otevøení galerie, pøibli�u-
je prostøednictvím umìleckých dìl, dobových fo-
tografií i archivních materiálù  okolnosti vzniku
umìlecké sbírky, èinnost a akvizièní politiku gale-
rie v prvním desetiletí její existence, objasòuje
spolupráci galerie se sochaøskou �kolou, umìlec-
kými spolky i jednotlivými umìlci. V expozici, je�
evokuje výstavní praktiky u�ívané v Galerii plas-
tik na poèátku 20. století, si mohou náv�tìvníci
mimo jiné prohlédnout i návrhy architekta Ota-
kara Novotného (1880-1959) na budovu Galerie
plastik z roku 1914, u�ité umìní z pozùstalosti so-
chaøe Ladislava �alouna (1870-1946) nebo cenná
díla ze sbírky Jana Kysely (1870-1923), prvního
kurátora galerie.

Výroèí galerie pøipomene vedle výstavy a pod-
zimních tématických pøedná�ek o dìjinách a vý-
znaèných dílech sbírky také èesko-anglický kata-
log. V úvodu publikace se ètenáøi seznámí s po-
èátky hoøické umìlecké sbírky a soudobým zpù-
sobem prezentace sochy. Druhá èást katalogu je
vìnována výbìrové galerii reprodukcí umìlec-
kých dìl a v závìru je uveden kompletní seznam
autorù zastoupených ve sbírkách instituce. Po
pìtapadesáti letech se tak pøíznivci výtvarného
umìní a hoøické galerie pøedev�ím doèkají obsáh-
lej�ího pramene poznání jednoho z fenomenál-
ních poèinù èeské regionální kultury poèátku 20.
století. Katalog bude mo�né zakoupit v Galerii
plastik i v muzeu pøibli�nì od poloviny srpna.

Výstava v Mìstském muzeu v Hoøicích je pøí-
stupná od 10. èervence 2008, dennì mimo pon-
dìlí, v�dy od 9 � 12 / 13 � 17 hodin.

Židovské dny v Hořicích
pošesté

Poèátkem záøí probìhnou v Hoøicích ji� po�esté
oslavy Evropského dne �idovské kultury, které
nám pøipomenou historii a tradice národa, jeho�
pøíslu�níci �ili v na�í zemi i v na�em mìstì po
mnoho staletí. Organizátorem tìchto oslav je ji�
tradiènì hoøické muzeum ve spolupráci s Církví
èeskoslovenskou husitskou, Mìsto Hoøice a zá�ti-
tu nad celým projektem pøevzal opìt starosta
mìsta, pan Ivan Dole�al. Dal�ími partnery pro-
jektu jsou Vzdìlávací a kulturní centrum �idov-
ského muzea v Praze a Dùm kultury Koruna.

Leto�ní program oslav je opìt bohatý a jako
ústøední téma byl zvolen holokaust. Program ji�
tradiènì zahájí ekumenická bohoslu�ba, která
probìhne v sobotu 6. záøí 2008 od 14 hodin v sy-
nagoze. Hudební vstupy zajistí køes�anská skupi-
na �umaøi z Trutnova. V 16 hodin pak v Divadel-
ním sále radnice zaène pøedstavení dìtské opery
Brundibár (hudba: Hans Krása, libreto: Adolf
Hoffmeister), která byla hrána v letech 1943 � 44
v terezínském ghettu. Operu sehraje Dismanùv
dìtský rozhlasový soubor z Prahy v re�ii Zdeny
Fleglové a s klavírním doprovodem Michala Ma-
courka.

Oslavy budou pokraèovat v nedìli 7. záøí 2008
ve 14 hodin v Mìstském muzeu vernisá�í výstavy
Neztratit víru v èlovìka, která bude zapùjèena
Vzdìlávacím a kulturním cetrem �idovského mu-
zea v Praze. Výstavu, která mapuje osudy �esti
�idovských dìtí v období 2. svìtové války, zahájí
pásmo �ákù literárnì dramatického oddìlení
ZU� Hoøice pod vedením paní uèitelky �tìpánky
Fléglové. Následovat pak bude beseda s Mgr. Mi-
roslavou Ludvíkovou z �idovského muzea a pa-
mìtníkem Ing. Pavlem Wernerem, jedním z dìtí,
o nich� pojednává výstava. V nedìli bude také od
15 do 17 hodin veøejnosti zpøístupnìna synagoga
a �idovský høbitov.

Výstava v muzeu potrvá do nedìle 21. záøí, kdy
bude slavnostnì ukonèena prezentací knihy Vìry
Vlèkové: Doufám, dokud dýchám� Knihu, sledu-
jící osudy ètyø �idovských dívek, pøedstaví autor-
ka a zároveò probìhne beseda s pamìtnicemi
Evou Zelenou-Reichovou a Evou Koubkovou-
Hejzlarovou, jejich� osudy jsou zachyceny v kni-
ze. Vystoupí opìt �áci ZU�. Proto�e v Hoøicích
bude v tý� víkend probíhat tradièní filmový ví-
kend, bylo do jeho programu díky vstøícnosti po-
øadatelù zaøazeno i nìkolik filmù s �idovskou te-
matikou.

Na v�echny tyto akce srdeènì zvou
PhDr. Oldøi�ka Tomíèková, Mìstské muzeum

a Mgr. Eli�ka Zapletalová, faráøka CÈSH

Bohoslužby CČSH v srpnu
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

konají v�dy 1. a 3. nedìli v mìsíci v bývalé syna-
goze v Tovární ulici, v mìsíci srpnu to bude 3. a
17., v�dy od 14 hodin. Dal�í informace jsou ve vý-
vìsce na hotelu Beránek.

Oslavy M. J. Husa
V sobotu 5.èervence v pøedveèer svátku Mistra

Jana Husa, od jeho� upálení uplynulo u� 593 let,
se se�lo v Hoøicích 20 vìøících ze tøí církví, aby
uctilo jeho památku.

Nejdøíve byl polo�en vìnec k jeho pomníku a po
té následovaly v modlitebnì Èeskobratrské církve
evangelické ekumenické bohoslu�by, s leto�ním
rokem ji� sedmé.

Faráø domácího sboru ÈCE Vojen Syrovátka ká-
zal na text z Markova evangelia z 6.kapitoly Je�í-
�ova kázání v Nazaretu. Je�í� se setkal s velkou
nevìrou domácích lidí, kteøí aè Je�í�e znali i celou
jeho rodinu � pohor�ovali se nad nimi. Tak je to i
s jeho uèedníky a následovníky � nebo� jsou posí-
láni jako ovce mezi vlky. Bylo to tak i s Janem
Husem.

Kazatelka èeskoslovenské církve husitské Anna
Holínská nás seznámila s tím, co se stalo po upá-
lení Mistra Jana. Jak ve�el ve v�eobecnou zná-
most po celé Evropì do v�ech reformaèních círk-
ví. V Èechách se novì postavené kostely èasto za-
svìcovaly jeho jménu.

PhDr. Oldøi�ka Tomíèková z Mìstského muzea
informovala ve své pøedná�ce o hoøickém rodáku
Josefu ��astném, - vlastenci, rusofilovi, organizá-
torovi, pokrokovém èlovìku - stoupenci Huso-
vých my�lenek. Byl duchovním otcem postavení
pomníku �i�ky a Husa. Byl ideovým tvùrcem a
mecená�em postavení Husitské mohyly na Hoøe-
lidì nedaleko Hoøic smìrem na jih. Jedná se o 7,5
m  vysokou mohylu, na které je pomník v podobì
husitského vozu naplnìného váleènými trofejemi
a na nìm sedící lev hledící k východu.

 Zde byla 23.dubna 1423 dokonèena bitva Jana
�i�ky s panskou jednotou vedenou Èeòkem
z Vartemberka. Samotná bitva zaèala na vrchu
Gotthardì. Památník byl i pøes nepøízeò úøadù
odhalen 28. záøí 1893, co� je letos u� 115.výroèí.

Bible � Písmo svaté nás také nabádá, abychom
nezapomínali na svou minulost. V�dy� mnohé ná-
rody a státy hledají a nalézají svùj smysl v dáv-
ném poèátku, èasto ve veliké my�lence, v touze
i idei a nadìji.

Hoøice, 23.èervence 2008, Oldøich NekvindaOmluva a upřesnění
V minulém vydání listu jsme na tomto místì

otiskli zprávu o otevøení jièínské synagogy bez
udání zdroje a autorství, co� se nemá, ale v chva-
tu a stresu pod tlakem termínu se to holt stane.
Autorem fotografie zemského rabína i textu je
Jiøí Nìmeèek, zpravodaj Nových novin a serveru
jicinskozpravy.cz.

Pokud jste bìhem èervence zavítali do lomu
U Josefa, mohli jste sledovat pøi práci s hoøickým
pískovcem i první zástupkyni jihoamerického so-
chaøství v dìjinách zdej�ího symposia. Helena
García �ije ji� nìkolik let v Nìmecku, pochází
v�ak z Ekvádoru a dlouhá léta pùsobila v tamní
metropoli Quitu. O mìstì, i jeho umìlecké tradi-
ci, doká�e velmi poutavì vyprávìt.

San Francisco de Quito bylo zalo�eno con-
quistadory v roce 1534 na ruinách jednoho ze
støedisek incké øí�e. Quito se rozkládá v hlubo-
kém údolí vnitøních And, v nadmoøské vý�ce
2 800 metrù nad moøem a je druhým nejvý�e po-
lo�eným hlavním mìstem na svìtì (prvním je La
Paz v Bolívii). Quitsa-to, historický název Quita,
znamená v jazyce pùvodních obyvatel �støed
Zemì�. V bezprostøední blízkosti mìsta probíhá
rovník, který tu spolu s vysokou nadmoøskou vý�-
kou vytváøí ojedinìlou pøírodní astronomickou
observatoø. �Nebe nad mìstem je sytì modré, ne-
srovnatelnì záøivìj�í ne� v Èechách za jasného
poèasí,� popisuje Helena. Pøedeslaná zemìpisná
zvlá�tnost se odrá�í také v názvu celého státu,
jen� je odvozen z latinského termínu equator �
rovník.

Vedle úchvatné pøírodní scenerie nabízí Quito
i mno�ství unikátních pokladù koloniálního umì-
ní. Barokní architektura, malíøství i sochaøství
byly �panìly u�ívány jako prostøedek �íøení kato-
lické víry v podrobovaných pohanských zemích.
Religiózní barokní umìní mìlo obrovskou sílu
a pøedstavovalo efektivní a jednoduchý zpùsob,
jak prostøednictvím symboliky tlumoèit teze ka-
tolického vyznání. Barokní sloh, plný ohromující
exaltované vzne�enosti, po èase do jisté míry
podlehl vlivu prostøedí, v nìm� byl uplatòován.
V prùbìhu 17. a 18. století podnítila �panìlská
nadvláda vznik osobitého umìleckého proudu,
jen� v sobì mísil �panìlské, italské, maurské
a vlámské prvky s kulturou pùvodních obyvatel.
K prolnutí evropských umìleckých postupù
s domorodou tradicí docházelo jak spontánnì,
tak v umìleckých dílnách, v nich� �panìlé �kolili
indiány v rámci akulturace. Zhruba od poloviny
17. století se Quito stalo jedním z nejproduktiv-
nìj�ích, ale také nejkvalitnìj�ích center religióz-
ního umìní v Novém svìtì. Escuela Quitena
(Quitská �kola umìní), jak zde byla posléze ba-
rokní epocha oznaèena, se vyvinula v osobitý styl

� v sochaøství proslulý zejména díky bravurnímu
tvarovému realismu, odvá�nému u�ívání barevné
polychromie a delikátnímu prolínání køes�anské
a domorodé tematiky. Pøi studiu na univerzitì
absolvovala Helena rovnì� ateliér, v nìm� tyto
klasické památky ekvádorského umìní reprodu-
kovala. Sochy svatých z cedrového a dubového
døeva mìly sklenìné oèní výplnì s øasami ze sku-
teèných vlasù, pohyblivé klouby a pou�ité døevo
bylo barveno do odstínù lidské kù�e, pøièem� ho-
tové exponáty byly posléze oblékány jako panen-
ky a instalovány v nákladných oltáøích. Pøedními
pøedstaviteli tohoto umìleckého proudu byli
mestiètí sochaøi Bernardo de Lagarda a Miguel
Chilli zvaný Caspicara.

Z Heleniných odpovìdí jasnì vyplývá pøetrvá-
vající pøítomnost barokního genia loci ve mìstì.
�Historické jádro Quita patøí mezi nejkompakt-
nìji zachovalá mìstská centra celé ji�ní Ameriky.
Prostor je tu vyu�it do posledního místeèka, v�e
je pøeplnìné, stejnì jako jsou pøezdobené barokní
kostely.� V Quitu lze bez nadsázky nalézt díla ji-
hoamerické barokní architektury té nejvy��í kva-
lity. Jedním z nich je kostel Tovary�stva Je�í�ova,
který svou dispozicí kopíruje øímský chrám Il
Gesú a jeho� prùèelí velmi pøíznaènì zdobí vedle
andìlù a svatých také florální ornamenty vychá-
zející z indiánských motivù.

Také dal�í z ekvádorských umìleckých pokladù,
tentokráte z pøedkolumbovské éry - barevná inc-
ká keramika zdobená geometrickými dekory -
Helenu uchvátila. Zkoumáním pùvodní technolo-
gie výroby a dekorací nádob se zabývala ji� na
univerzitì, kde vedla vlastní keramické kurzy,
a to právì s vyu�itím prastarých výrobních postu-
pù.

Helena García pøipou�tí, �e studium historie
tradièního ekvádorského umìní ji ovlivnilo i v její
volné tvorbì. K prvotní inspiraci v�ak sochaøka
pøidává notnou dávku vlastní invence. Citlivý
a zvídavý je rovnì� její pøístup k podnìtùm
z dìjin evropské kultury. I motiv pro hoøickou so-
chu na�la Helena v minulosti: vynalézavý profil
její variace na téma hradní architektury vtipnì
reaguje na významný fenomén èeské kulturní
krajiny. Do té doby, ne� Helenin hrad opanuje
prostor sochaøského parku v Hoøicích, mù�ete se
jej vypravit �ztéci� na hradecké námìstí Svobody,
kde tvoøí souèást leto�ní pøehlídky dìl sochaøské-
ho symposia.                                       Jana Cermanová

Sochařka ze středu Země

Do Hořic přijíždějí na symposium zajímaví lidé a je pěkné dozvědět se o nich trochu víc.
Helena García navštívila muzeum začátkem července při instalaci výstavy o hořické galerii

(na snímku) a pak ještě několikrát. Přes všeobecnou časovou tíseň si stačila s autorkou
článku popovídat o své práci a o výtvarné kultuře své země.
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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

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

Po-Pá
8:30-11:30/12:00-17:00

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

Cyklobusy jezdí letos i do Podzvičinska
Od leto�ních prázdnin jezdí krkono�ské cyklobusy do Podzvièinska. Vyrá�et budou ka�dý ètvrtek, sobotu a nedìli a� do konce srpna. Autobus, který je

pøipraven pro pøepravu  nejménì 15 kol, vyrá�í z Hradce Králové a jede pøes obce Sadová, Milovice u Hoøic, Hoøice, Miletín, Dvùr Králové nad Labem,
staví se i na Kuksu, dále pokraèuje pøes Bílou Tøeme�nou a Mostek do Hostinného a pak do Vrchlabí. Trasa cyklobusù byla pøipravena Svazkem mìst a
obcí Krkono�e. Na kole se  mù�ete podívat do Krkono�, Polska, Jizerských hor a samozøejmì i po Podzvièinsku. Tady je pro Vás pøipravena trasa pro
pì�í Kuks- Braunùv Betlém. Pro cyklo je pøipravena trasa pøes Zvièinu na zastávku cyklobusu do Hostinného nebo pøímo a� do Vrchlabí. Neváhejte  a
vyu�ijte mo�nosti podívat se na kole po Podzvièinsku a do Krkono� více informací a propagaèní materiály dostanete v informaèních centrech.

  Jízdní řád

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč
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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

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.

Akce pro firmy,
zaměstnance, důchodce:

ROZVOZ POLEDNÍCH JÍDEL K VÁM DOMÙ
PO HOØICÍCH ZDARMA

MENU ZA 65,- KÈ
MO�NO PLATIT STRAVENKAMI TYPU

CHEQUE DEJENEUR, TICKET RESTAURANT,
GASTRO PASSS, EXIT GROUP

Akce na prázdniny:
KA�DÝ PÁTEK A SOBOTA:

STEAKY NA GRILU PODÁVANÉ NA PRKÝNKU
�IVÁ HUDBA

MÍCHANÉ NÁPOJE
ALKOHOLICKÉ I NEALKOHOLICKÉ

Stálá nabídka:
HOTOVÁ JÍDLA

MINUTKOVÁ KUCHYNÌ
VENKOVNÍ ZAHRÁDKA

DÌTSKÝ KOUTEK
OSLAVY VÝROÈÍ � SVATBY � VEÈÍRKY

CATERING

RESTAURACE

LABYRINT

LABYRINT
493 62 39 00, 774 62 39 01, 774 62 39 02

HUSOVA 20, HOØICE
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Rady na srpen
Nepijte vodu na broskve.

Týden po tragické Èeské Tourist Trophy v Hoøi-
cích pokraèoval mezinárodní �ampionát v jízdì
pravidelnosti historických závodních motocyklù
na Královédvorském okruhu. Dvanáctého roèní-
ku závodu, který nese jméno nejslavnìj�ího èes-
koslovenského závodníka Franti�ka ��astného,
se zúèastnili i dva jezdci z Hoøic (mimo jiné èle-
nové hokejového klubu Grey Grizzlies Hoøice), a
sice Ondøej Kopecký s motocykly Benelli 350 rok
výroby 1975 a Moto Morini 125 rok výroby 1967 a
Ing.arch. Martin Pour se stroji NSU 250 rok výro-
by 1938  a NSU 500 rok výroby 1936.

Po týdnu plných bezesných nocí, které strávili
opravami svých miláèkù po nevydaøené ÈTT, si
oba jezdci spravili chu� neèekanými úspìchy.

Do nedalekého Dvora Králové se pøesouvali a�
v páteèních odpoledních hodinách a zvlá�tì
v týmu Ondøeje Kopeckého (FS Racing team) se
je�tì na místì pracovalo na doladìní obou moto-
cyklù dlouho do noci.

Sobotní tréninky na mìstském okruhu, s dosti
nerovným povrchem, probìhly bez vìt�ích pro-
blémù a jezdci se tak tì�ili na nedìlní závody, kte-
ré jim pøinesly nejvìt�í dosavadní úspìchy.

Jako první se do boje o vavøíny vydal Martin
Pour na stroji NSU 250  v kategorii C a skonèil na
sedmém místì.

Následoval závod spojených tøíd E a F, ve kte-
rém nastoupili oba hoøiètí jezdci spoleènì. Ond-

Dvůr Králové, červen 2008 - Ing. arch. Martin
Pour se stříbrným věncem po závodě nejsilněj-
ších předválečných motocyklů na NSU 500 rok
výroby 1936. Dík za přípravu a naladění stroje

patří i  mechanikovi panu Luďku Fejfarovi
(vpravo) a panu Miroslavu Jirouchovi (vlevo).

Ing. arch. Martin Pour po vítězství
ve vytrvalostním závodě v jízdě pravidelnosti

 veteránů “Studenecké míle 2008”
(O pohár starosty obce Studenec 31. 5. 2008).

Na motocyklu Harley Davidson 750 rok výroby
1943. Absolutní vítěz celého závodu.

Dvůr Králové červen 2008 – foto teamu FS Racing (www.sweb.cz/moto43).
Zleva: Roman Š, Roman B., Lenka, Bóďa J., Pavlina M., Radek, Ondřej, Jitka, Petr, Honza.

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.

Nakonec zase vtip
V paneláku v pátém patøe zvoní u jednoho bytu

úplnì o�ralý chlap. Kdy� mu majitel bytu otevøe,
chlap se ptá:

�Prosim vás, já jen, �e mi do�el rum, tak sem se
chtìl zeptat, jestli je to v celym baráku ...�

Běh naděje se v Hořicích
vydařil

Celkem 283 nad�ených úèastníkù - bì�cù pøilá-
kal ji� 4. roèník Bìhu nadìje, který se v Hoøicích
konal 26. èervna v areálu ÚSP a pøilehlých Sa-
dech. TJ Sokol Hoøice, poøadatel akce, tímto dì-
kuje obyvatelùm ÚSP, mateøským a základním
�kolám za úèast na této humanitární akci, díky
ní� bylo na podporu základního onkologického
výzkumu proti rakovinì odesláno 4920,- Kè.

Podìkování patøí i vedoucím pøedstavitelùm
Mìsta Hoøic, vedení a pracovníkùm Ústavu soci-
ální péèe a èlenùm a èlenkám TJ Sokol Hoøice za
úspì�nou organizaci této akce. Startující na závìr
posílil i starosta mìsta pan Ivan Dole�al s vedou-
cím hoøického Infocentra Pavlem Bièi�tìm.

Zdroj: Eva Jónová, starostka TJ Sokol Hoøice
Foto: Vladimír Sychra a Pavel Bièi�tì

Biograf na Špici v srpnu Královédvorský okruh  2008
øej Kopecký zají�dìl na Moto Morini o pár vteøin
rychlej�í èasy ne� Martin Pour, nicménì pøi ko-
neèném zúètování mu to nebylo nic platné, nebo�
se nehodnotí rychlost, ale pravidelnost, a v té do-
sáhl Martin Pour na krásné druhé místo. Ondøej
obsadil �esté místo, a i kdy� pomý�lel na zaèátku
závodu na lep�í umístìní, byl nakonec spokojen.

To ale je�tì netu�il, jaký prùbìh bude mít odpo-
lední závod kategorie W, jedné z nejnabitìj�ích a
nejrychlej�ích kategorií. Ondøej zajel se svojí Be-
nelli 350 z roku 1975 neuvìøitelnì vyrovnanou
jízdu (souèet rozdílù ze ètyø kol byl 0,57 s) a prá-
vem se stal vítìzem. Pøi slavnostním vyhla�ování
a pøedávání cen èekalo na Ondøeje je�tì jedno
velké pøekvapení. Ji� zmiòovaná pùl vteøina byla
nejmen�ím rozdílem v�ech kategorií, a tak si na
nejvy��í stupínek vystoupil je�tì jednou jako ab-
solutní vítìz 12. roèníku Královédvorského okru-
hu. Hoøiètí jezdci si tedy domù odvezli dva zlaté a
jeden støíbrný vìnec.

Závìrem by chtìl Ondøej Kopecký podìkovat
v�em èlenùm a pøíznivcùm týmu FS Racing, ze-
jména pak mechanikùm Petru Fi�arovi, Romanu
�idvicovi a Romanu Bardisovi za skvìle odvede-
nou práci na obou motocyklech. S podìkováním
za pomoc svým mechanikùm a doprovodu hlavnì
Ing. Milanu Pourovi, Luïku Fejfarovi, Miroslavu
Jirouchovi a Kristýnì �vùgerové se pøipojuje i
Ing. arch. Martin Pour.

úterý 5. 8. ve 20:00

Kopačky
Zlaté hollywoodské dítì Judd Apatow se u�

dokázalo vtipnì vypoøádat s panictvím (40 let
panic), nechtìným tìhotenstvím (Zbouchnutá) a
teï se se stejnou vervou (by� jen jako producent)

pitvá dal�í vztahovou noèní mùru � rozchod,
respektive jeho obzvlá�� krutou verzi, kdy jeden

chce dál ve vztahu pokraèovat a ten druhý u� ne.
Lidovì se té situaci øíká kopaèky. Pøesto�e je to
veskrze smutná zále�itost, vznikla o ní svì�í a

originální komedie nacpaná brilantními dialogy,
která stejnì jako pøedchozí dva Apatowovy filmy

aspiruje na pøekvapení roku.

pátek 8. 8. a sobota 9. 8. 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�né-
ho filmu Letopisy Narnie: Lev, èarodìjnice a skøíò.
V tomto novém filmu se ale sourozenci Pevensieovi
� Peter, Zuzana, Edmund a Lucie � vracejí do velmi

odli�né zemì, ne� jakou na konci jejich minulého
dobrodru�ství opustili. Zemi vládne �eleznou rukou
zlý král Miraz a narnijská bájná stvoøení a mluvící

zvíøata se ukrývají. Sourozenci, povolaní zpìt z
válkou su�ované Anglie, se musejí pokusit o

záchranu mírumilovných narnijských obyvatel a
pomoci zpátky na trùn jeho nále�itému dìdici,

mladému princi Kaspianovi.

čtvrtek 14. 8. ve 20:00

Dostaňte agenta Smarta
Kdy� je jednoho dne napadeno velitelství americké

zpravodajské tajné slu�by a identita vìt�iny
zamìstnancù je prozrazena, jejímu �éfovi nezbývá
nic jiného, ne� do akce poslat i horlivého analytika
Maxwella Smarta, který u� dlouho sní o tom, �e se
superhvìzdným Agentem 23 vytvoøí neporazitel-

nou dvojku. Místo toho je Smart pøidìlen k
jedinému dal�ímu agentovi, jeho� identita zùstala

dosud skryta : milé, av�ak ponìkud nevyzpytatelné
Agentce 99. Èím hloubìji se Smart a 99 noøí do

temných rejdù zloèineckého syndikátu KAOS, tím je
jim jasnìj�í, �e jeho velitel Siegfried s poboèníkem

Shtarkerem chtìjí na �íøení atmosféry strachu
vydìlat milióny. Aèkoliv má Smart jen minimální

praxi v oboru a èasu má ménì, ne� by v danou
chvíli potøeboval, pohánìn neumdlévajícím
nad�ením a vybaven nìkolika dùmyslnými

vynálezy, se vydává zachránit svìt od KAOSu...

sobota 16. 8. a neděle 17. 8. 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 nepostradatelnou zbraní. Indiana Jones.

Univerzitní profesor a mu�, který objevil legendár-
ní Archu úmluvy, zachránil posvátné Sankarové
kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodru�-
ství bude pátrat po dal�í slavné relikvii - záhadné

Køi��álové lebce.

úterý 19. 8. ve 20:00

Wanted
Quentin Tarantino pøirovnal Noèní hlídku ruského
re�iséra Timura Bekmambetova ke stejnì pøelomo-

vému snímku, jakým byla trilogie Pán prstenù. I
díky tomuto �doporuèení� dostal jeden z nejtalento-

vanìj�ích re�isérù souèasnosti pøíle�itost natoèit
svùj první hollywoodský velkofilm. A Timur do toho

�lápl ve velkém stylu, kdy� se ujal re�ie adaptace
drsného akèního komiksu Wanted, v nìm� pøed

kamerou dirigoval hvìzdy svítivosti Jamese
McAvoye, Angeliny Jolie a Morgana Freemana.

úterý 26. 8. ve 20:00

Temný rytíř
 Bruce Wayne v kostýmu netopýøího mu�e jde spolu

s poruèíkem Jamesem Gordonem z Gothamské
policie po gaunerovi známého pøevá�nì podle

symbolu; hrací karty s �olíkem, kterou zanechává
na místech èinu. Vtipálek s proøízlou tváøí má v

plánu Batmanovi dokázat, �e slova Gotham a mír
nikdy nebudou stát v jedné vìtì vedle sebe. Na

uvolnìné místo po bývalém králi gothamské mafie,
Carminu Falconem usedá Sal Maroni (Eric

Roberts) a pøebírá vládu nad vìt�inou gangù v
Gothamu. Na scénì se rovnì� objevuje nový státní

návladní Harvey Dent, který by rozdanými
kartami mohl poøádnì zamíchat...

pátek 29. 8. a sobota 30. 8. v 17:30

VALL-I
VALL-I je robot, který byl souèástí gigantického

programu na úklid a vyèi�tìní Zemì, aby byla opìt
obyvatelná. Tento projekt ale selhal a VALL-I je

poslední takový robot, který na Zemi zbyl a v�echna
práce zùstala pouze na nìm. Po dlouhá staletí

mechanicky provádí zadaný úkol, v�e se ale zmìní,
kdy� se objeví EVE, robot vyslaný z dru�ice, která

pøiletìla zjistit stav úklidových prací. A VALL-I
pozná, co je to láska...

Hledám restaurátora
Hledám restaurátora specializovaného na sád-

rové pøedmìty.                           Telefon 604 801 004.

V sobotu 30. srpna se  na volejbalových kurtech uskuteèní
v poøadí u� 6. roèník turnaje v nohejbalu tøíèlenných dru�stev
o putovní pohár restaurace U Matou�kù. Zaèíná se v 8,30.

Startovné, v jeho� cenì je jídlo a obèerstvení, èiní 150,- Kè za èlena.
Po skonèení turnaje pøijede (asi v 18 hodin) zahrát proslulá

Stará vesta z Vamberka.
Zváni jsou v�ichni pøíznivci sportu a dobré zábavy.

TURNAJ V NOHEJBALE

 O PUTOVNÍ POHÁR
RESTAURACE U MATOUŠKŮ


