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OBČASNÉ

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

Samé (obèasné) dobré zprávy � Jágr má devìt zlatých hokejek � Èína má jedenapadesát zlatých medailí �
Karel Schwarzenberg se o�enil � A dìtièky pùjdou do �kolièky � Máte také takovou radost? � Mìstská doprava

bude dopravovat na Gothard � A na Habr � A Hálkovkou bude jezdit autobus � Mirek Du�ín radí: Nepijte
vodu na �vestky � Kdy�, tak slivovici �                                                  � Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Swell otvírá nový areál
Spoleènost SWELL ukonèila výstavbu nových

budov v Pøíèné ulici a zve v�echny zájemce na
jeho prohlídku. Den otevøených dveøí se uskuteè-
ní v úterý 16. záøí od 15 do 18 hodin. Swell se
zabývá vývojovými pracemi pro automobilový
prùmysl. Pøi náv�tìvì Centra vývojových slu�eb,
jak se soubor nových objektù nazývá, si mù�ou
zájemci prohlédnout jeho prostory a informovat
se o nabízených pracovních pozicích.

Nové objekty jsou v komerční zóně města
při výjezdu na silnici E 442 (35).

Lidé, bděte

Město Dachovy prodávat nebude

Znepokojení občané se
mohou klidně upokojit:
Město Hořice bude
vlastníkem dachovského
koupaliště i nadále

V minulém vydání listu jsme informovali o ak-
cích skupiny obèanù znepokojených stavem døe-
vìných kabin na dachovském koupali�ti a dokon-
ce povìstmi o chystaném prodeji areálu asijské-
mu kupci. Mìstská rada se na návrh kulturní ko-
mise vìcí zabývala 4. srpna a svým usnesením
638/12/08 zápis do seznamu kulturních památek
doporuèila.

Je�tì pøedtím reagoval místostarosta Ing. Vá-
cha vyjádøením pro internetové stránky mìsta:
�Nevím, kde se takové zprávy vzaly, nevìøil jsem
vlastním u�ím. Dachovské koupali�tì patøí k
tomu, co je oznaèováno za �rodinné støíbro� a to
se, jak známo, neprodává. Na�ím cílem je nao-
pak zachování dnes ji� historického areálu a jeho
postupná oprava. Nechceme jen tzv. flikovat to,
co právì hoøí, ale hodláme zaanga�ovat odbor-
níky a koupali�tì postupnì opravit v pùvodním
duchu. V pøípadì neodborných zásahù toti� hro-
zí nebezpeèí, �e bude areál znehodnocen a nese-
�eneme na nìj �ádnou finanèní podporu. Doufá-
me, �e se nám na tento jedineèný skvost podaøí i
nìjaké dotace získat. To vy�aduje ov�em urèitý
èas�. A tak milovníci tohoto koupali�tì, na nìm�
èerpaly síly ji� pøedchozí generace Hoøièanù, ne-
musí mít obavy, areál zùstává i nadále mìstský.

Zdroj: www.horice.org

Brundibár v Hořicích
V sobotu 6. září bude hořické divadlo na radnici svědkem zajímavé události: členové DRDS

provedou dětskou operu Brundibár, která je spojována především s historií terezínského ghetta.
Více se o představení (začíná v 16 hodin) dočtete na páté straně. Na hořením brázku je flašinetář,
kolem kterého se děj točí, dole je rekonstruované divadélko v terezínských kasárnách, kde se za
války opera hrála. Naprostá většina tehdejších interpretů zemřela ve vyhlazovacích táborech. V pátek 5. září nebude

v provozu služba
vydávání pasů
a občanských průkazů

Ministerstvo vnitra oznamuje veøejnosti, �e
z dùvodu technologické odstávky (související
s pøechodem na jiné technologie centrálních da-
tabází) v dobì od pátku 5. záøí do nedìle 7. záøí
nebude v provozu systém správních evidencí.

To bude znamenat, �e úøady obcí s roz�í-
øenou pùsobností (vèetnì Hoøic � pozn. red.)
nebudou moci pøijímat �ádosti o obèan-
ské prùkazy a cestovní doklady, ani nebu-
dou moci vydávat ji� vyhotovené obèan-
ské prùkazy a cestovní doklady.

Proto Ministerstvo vnitra �ádá, aby obèané a or-
ganizace, kteøí potøebují podat �ádost nebo si vy-
zvednout cestovní pas nebo obèanský prùkaz v
týdnu od 1. záøí do 5. záøí, pøizpùsobili svou ná-
v�tìvu úøadu této skuteènosti, proto�e v pátek
dne 5. záøí nebudou tyto slu�by v provozu. Tento
krok je nutný pro pøípravu nových slu�eb v rámci
eGovernmentu. Jedná se o první pøípravný krok
k vybudování budoucího základního centrálního
registru obyvatel. Systém bude po pøeklopení ne-
jen modernìj�í, ale i spolehlivìj�í a rychlej�í.

Ministerstvo vnitra se omlouvá za pøípadné po-
tí�e, které tento krok mù�e èásti veøejnosti zpùso-
bit.                                                           Jana Malíková,

øeditelka odboru a tisková mluvèí

Oznámení Ministerstva vnitra

Pochmurné výročí
Tanky, které se valily po hořickém náměstí ve středu 21. srpna 1968 byly polské. Jako celkový
počet vojáků, kteří k nám vpadli bratrsky zlikvidovat to, co tu nebylo, se uvádí 750 000, z toho

Poláků bylo 40 000. Uvádí se také, že invaze do Československa byla největší vojenskou operací po
roce 1945. Něco na tom bude - pro srovnání: při spojenecké invazi 1944 se v Normandii vylodilo

celkem 155 216 vojáků. (Tady ovšem srovnávání končí: tenkrát narazili vojáci na odhodlaný odpor,
kdežto tady na užaslé civilisty. Na cizí vojska nikdo nevystřelil a odhodlání alespoň náznakem
vzdorovat nepřežilo pár měsíců. A zbožňovaní vůdcové zradili do týdne.) Poláci za dva měsíce

odtáhli, Rusové neradi až po pádu jimi nastoleného okupačního režimu v červnu 1991 (bylo jich
ještě 115 000 a poručili si - mimo jiné - 31 000 vagónů). Vpádů cizích vojsk, provázených potlačová-

ním státní suverenity a národní identity (a také likvidací intelektuálních elit a hospodářským
úpadkem) jsou české dějiny plné. Vpád pěti armád 21. srpna bude vždy patřit mezi nejodpornější

nájezdy, jež tato země přežila. Jeho určující silou byla armáda, která naše území opouštěla ve
slabé chvíli a už docela nepokrytě přemýšlí o dalším „osvobozování“ sousedů. Lidé, bděte.

Zmařená čórka

Úspěšný zásah hořických
strážníků na náměstí

Ve ètvrtek 21. 8. 2008 v 15.26 pøijala hlídka
mìstské policie anonymní telefonické oznámení,
�e se v Haberské ulici v blízkosti námìstí pohy-
bují dvì podezøelé �eny, které zkou�í kliky zapar-
kovaných vozidel. Hlídka se na místo ihned do-
stavila, ale podezøelé ji� na místì nebyly. Kdy�
se strá�níci vraceli, vy�ly z restaurace Bohema
dvì �eny, které odpovídaly popisu z oznámení.
Poté, co strá�níky spatøily, se jedna z nich dala
okam�itì na útìk smìrem ke ka�nì.

Jeden ze strá�níkù se za ní rozbìhl a v�iml si,
jak �ena odhodila èerné pouzdro do keøe �ivého
plotu. Druhý strá�ník mezitím zadr�el druhou
�enu pøímo pøed restaurací Bohema. Prchající
�ena byla dosti�ena, a pøesto�e kladla odpor, byla
pøedvedena strá�níky na Obvodní oddìlení Poli-
cie ÈR.

Jednalo se o �eny z Ostravy a Prostìjova s boha-
tým trestním rejstøíkem. Z odhozeného pøedmì-
tu se vyklubala �kasírta�ka�, kterou zlodìjky od-
cizily z restaurace Bohema. S hotovostí i s vybra-
nými stravenkami byla vrácena majiteli.

Vìc je zpracovávána Policií ÈR ve zkráceném
pøípravném øízení jako podezøení z trestného
èinu kráde�e.                      Redakce horice.org (MK)

Dětičky půjdou do
školičky

Zpátky do �kolièky jdou dìti zase v pondìlí. Nì-
které se dokonce tì�í, nejvíc ty, které jdou do
�koly poprvé. Do prvních tøíd jich v Hoøicích letos
nastoupí necelá stovka a nevypsanou (ale sledo-
vanou)  místní soutì� o nejvìt�í poèet novì pøi-
hlá�ených vyhrál Habr, který otevøe první tøídy
dvì. Na Daliborce to skoro vypadalo také na dvì,
ale nakonec bude jedna poèetnìj�í. Jednu první
tøídu otevøou i v Komenského ulici, kde je u� po
léta zájem nejslab�í.

Dodávka pitné vody
na Dachovech obnovena

V pozdních noèních hodinách 15. srpna byla do-
konèena oprava havárie vodovodu v èásti obce
Dachovy. Od sobotního rána 16. 8. byla obnovena
dodávka pitné vody. Vzhledem k tomu, �e jde
o pøírodní lesní studnu, bylo tì�ké urèit místo ha-
várie. Opravou do�lo k výmìnì cca 60 m starého
eternitového potrubí za PVC.       www.horice.org

Městská doprava bude
dopravovat až na
Gothard a také na Habr

Mìstská doprava je od poloviny srpna roz�íøe-
na. Autobus bude dvakrát dennì zají�dìt k Zá-
kladní �kole Na Habru a dvakrát týdnì také na
Gothard. Ke �kole Na Habru bude zají�dìt ranní
linka s odjezdem 7:15 od vlakového nádra�í, na
Husovce odboèí do ulice Hlavatého a dál pokra-
èuje pøes autobusové nádra�í  ke �kole Na Habru
(7:22) a na námìstí se vrací ulicí Hálkovou.
V opaèném smìru zastaví Na Habru (13:30) linka
odjí�dìjící od Doubravky ve 13:25. Aby mohly au-
tobusy projí�dìt Hálkovou ulicí, platí zde novì
zákaz parkování na její severní stranì. Na Go-
thard bude mìstský autobus zají�dìt ve støedu a v
pátek, v�dy s odjezdy 13:55 a 15:55 od Doubrav-
ky, nahoøe se jen otoèí, tak�e zpátky do mìsta od-
jí�dí v�dy 13:56 resp. 15:57 (tedy ve støedu a v pá-
tek). O tom, proè byla roz�íøena místní doprava
právì na tato dvì místa informuje místostarosta
Ing. Vácha: �Haberskou �kolu upravujeme tak,
aby ji mohli nav�tìvovat i zdravotnì znevýhod-
nìní �áci. Je v�ak také tøeba, aby se k ní bez pro-
blémù dostali. A Gothard je místem, kde má vìt-
�ina z nás na zdej�ích høbitovech ulo�eny své ze-
møelé�. A aby bylo cestování místní dopravou je�-
tì schùdnìj�í, plánuje se poøízení nízkopodla�ní-
ho autobusu.                                        www.horice.org
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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

Ztratil se žlutý bagr
Zlodìj se vloupal do uzavøené ohrady stavební

firmy v Jièínì a ukradl tam tì�ký stavební stroj
zvaný Caterpillar. Silný stroj mu prorazil cestu
ven a ujel neznámo kam.

Hořické stránky hledají
mladé redaktory

Redakce horice.org hledá spolupracovníky, re-
daktory, fotografy. Ideální pro studenty, kteøí
rádi fotí, bavilo by je nav�tìvovat zajímavé akce a
pomáhat pøi tvorbì fotoreportá�í a webových
stránek www.horice.org.

Zauèíme s úpravou fotografií, co si pohlídat pøi
focení, jak publikovat na webu i jak psát krátké
texty. Rozjí�díme projekt �Lidé z Hoøic � známí,
neznámí�, na kterém se budou moci noví kolego-
vé podílet. Zájemci se mohou ozvat na e-mail re-
dakce internet@horice.org.              Redakce (MK)

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: Tel. 493 624 083, paní Èapková.

Angličtina, němčina, francouzština
Vyuèuji angliètinì, nìmèinì, francouz�tinì.

Cena 150,- Kè za 45 min. Telefon 776 167 068.

Reiki
Nabízím o�etøení Reiki. Telefon 776  67 068.

Prodám postel
Prodám star�í postel. Cena dohodou.

Telefon 776  67 068.

Finta s dřevem
podvodníkovi vyšla:
Penzistka přišla o třicet
tisíc korun

Dal�í fintu, jak lehce získat peníze, pou�il v so-
botu 9. srpna neznámý mu� na Prachovì. V odpo-
ledních hodinách nav�tívil osmaosmdesátiletou
�enu s tím, �e jí za chvíli pøivezou døevo. Pøitom
dìlal, �e telefonicky hovoøí s jejím synem. I kdy�
se �ena chovala velmi opatrnì, pøesto na ní pod-
vodník vyzrál.

Hned potom toti� po ní po�adoval sklenici vody
a zaplacení døeva, které mìlo stát 700 korun.
Upozornil ji, aby mu dala pøesnì, proto�e má
pouze dvoutisícovou bankovku, kterou dr�el v
ruce. Na to �ena ode�la do domu pro peníze. Kdy�
je pøinesla, tak jí sdìlil, �e u� je nechce a pro zmì-
nu po ní �ádal pytel na pøikrytí døeva.

I tato jeho �ádost byla vysly�ena a dùchodkynì
pro nìj ode�la za dùm. Kdy� se vrátila, tak jí mu�
øekl, �e spìchá. Nasedl do vozidla �edé barvy a
odjel. Doma si pak uvìdomila, �e naletìla pod-
vodníkovi. V okam�iku, kdy si chtìla ulo�it pení-
ze, zjistila, �e jí chybí krabièka s 30 tisíci koruna-
mi.

K popisu podvodníka uvedla, �e se jednalo o
mu�e ve vìku kolem 30 let, byl asi 180 cm vysoký,
silnìj�í postavy, mìl krátce støi�ené ka�tanové
vlasy a hovoøil èesky bez pøízvuku. Na sobì mìl
bílou ko�ili a plátìné kalhoty svìtlé barvy.

Pøípad �etøí jièín�tí policisté, kteøí pøijmou na
lince 158 jakoukoliv informaci o osobì pachatele.

Denní centrum pro
seniory

Roz�íøení nové sociální slu�by v podobì Denní-
ho centra pro seniory by se mohlo stát realitou.
Dotazníkový prùzkum mù�e významnì pomoci
takové centrum vybudovat.

Vá�ení spoluobèané,
tímto dotazníkem Vás chceme poprosit o po-

moc pøi zji��ování názorù obyvatel na otevøení
Denního centra pro seniory � roz�íøení sociál-
ních slu�eb v Hoøicích pro mìsto a spádové obce.

Denní centrum (domovinka) zaji��uje ambu-
lantní slu�bu bìhem v�edních dnù seniorùm, kte-
øí mají z dùvodu vìku, chronického onemocnìní
nebo zdravotního posti�ení sní�enou sobìstaè-
nost a potøebují pomoc jiné osoby, nebo trpí po-
city osamìlosti. Senioøi docházejí nebo jsou svá-
�eni autem do centra, kde jim jsou poskytovány
slu�by vycházející ze Zákona 108/2006 Sb. (po-
moc pøi osobní hygienì, poskytnutí stravy nebo
pomoc pøi zaji�tìní stravy, výchovné, vzdìlávací
a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu
se spoleèenským prostøedím, sociálnì terapeu-
tické èinnosti, pomoc pøi obstarávání osobních
zále�itostí�) Tuto slu�bu si èásteènì hradí u�iva-
tel.

Ka�dý, kdo chce, mù�e pomoci, staèí vyplnit do-
tazník (ke sta�ení na www.horice.org) a po-
slat e-mailem. Jeho vyplnìní trvá jen pár minut.

Zdroj: www. horice.org

Z kempu ukradli obytný
přívěs

Jinolice - Z autokempu v Jinolicích odvezl ne-
známý zlodìj uzamèený obytný pøívìs v celkové
hodnotì kolem pùl milionu korun.

Obytný pøívìs byl vybaven chromovým dr�á-
kem na kola, mikrovlnnou troubou, pøídavným
topným tìlesem, pøenosným DVD pøehrávaèem,
barevnou televizí, grilem, kuchyòským nádobím
a dále v nìm byly rùzné osobní vìci.

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.

Dvojice podvodníků
okradla
sedmaosmdesátiletého
muže v Jičíně a starší
manželský pár v Miletíně

Jièín, Miletín - V poslední dobì se stále èastìji
setkáváme s pøípady okradených seniorù. Pod-
vodníci a rùzní podomní prodejci se nejdøíve ve-
tøou do jejich pøíbytkù, a poté je okradou, mnoh-
dy i o celo�ivotní úspory.

Obdobnou zku�enost má i star�í mu� z Jièína a
man�elský pár z Miletína. Právì tyto dvì domác-
nosti nav�tívila minulý týden dvojice pachatelù,
mu� a �ena, kteøí se vydávali za pracovníky ener-
getických závodù.

V prvním pøípadì si vyhlédli v Jièínì v Revoluè-
ní ulici byt sedmaosmdesátiletého mu�e. Dovnitø
se dostali pod záminkou kontroly elektromìru a
vrácení pøeplatku za elektøinu ve vý�i tisíc korun.
Pochopitelnì mìli pouze pìtitisícovou bankovku,
na kterou chtìli vrátit peníze. Pak u� bylo velice
snadné vypozorovat, kde má starý pán úspory
ulo�ené. Po jejich rychlém odchodu zjistil, �e je
chud�í o 46 tisíc korun.

Z Jièína poté odjeli do Miletína, kde o hodinu
pozdìji zazvonili u domovních dveøí star�ího
man�elského páru. V tomto pøípadì zvolili stej-
nou záminku, kterou vylep�ili tím, �e nejdøíve se-
psali ve�keré elektrospotøebièe v domì z dùvodu
uplatnìní slevy na elektrickou energii a poté
man�ele �potì�ili� pøeplatkem za energii ve vý�i
tisíc korun. I v tomto pøípadì mìli pouze pìtitisí-
covou bankovku, kterou chtìli rozmìnit. Opìt tak
nepozorovanì zjistili, kde se nacházejí úspory.
V okam�iku, kdy dùm opou�tìli, u� je høály na-
støádané peníze man�elského páru v kapse. Jed-
nalo se o témìø 44 tisíc korun.

Policie ÈR upozoròuje seniory, aby byli více
opatrní a v �ádném pøípadì si nepou�tìli do
svých domovù cizí osoby. Podvodníci jsou toti�
velmi vynalézaví, bývají podezøele ochotní a
milí, èím� doká�í svoji obì� dokonale zmást. Pak
u� jen èekají na vhodný okam�ik, kdy se zmocní
naspoøené hotovosti.

Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín

Porvali se u herny
a pak dělali jakoby nic

Ke rvaèce do�lo po pùlnoci v Hoøicích. U jedné
z heren si to rozdali pøíslu�níci rodiny ze Tøtìnic
s místní omladinou.

Kdo vyhrál, není jasné, nebo� po pøíjezdu poli-
cejní hlídky a rychlé záchranné slu�by se vìt�í
èást zúèastnìných rozutekla. Pøítomnost lékaøe
na místì se nakonec ukázala jako zbyteèná, pro-
to�e nikdo z tìch, co zùstali, se nenechal o�etøit.
Nutno podotknout, �e v�ichni byli notnì opilí.
Pøípadem se zabývají hoøiètí policisté.

Pokusy o krádež
v obydlích seniorů
neberou konce

Pøesvìdèila se o tom i nejstar�í obèanka na�eho
mìsta v noci 16. srpna. Okolo pùlnoci ji vyru�il ze
spánku neznámý mu�, který se do domku dostal
tak, �e vyøízl otvor ve sklenìné výplni dveøí a pak
si odemkl. Zku�ená �ena se jej nejprve otázala, co
v domì pohledává, co� jej natolik popletlo, �e se
rozhodl rychle odejít. Potom se majitelka bytu
pokusila zavolat na tísòové linky a vybìhla na uli-
ci, aby pøivolala pomoc. Nakonec pøivolal policii
soused. Po drzém lupièi, který nestaèil v domì nic
ukrást, pátrají hoøiètí policisté.

Feny zlikvidovaly celou
králíkárnu

Smutný pohled se naskytl ráno 15. srpna maji-
teli rodinného domku v Libáni, kdy� nacházel na
zahradì zardou�ené a potrhané králíky. Jejich
smrt mají zøejmì na svìdomí dvì feny nìmeckých
ovèákù ze sousedství. Snad z nudy vnikly na po-
zemek souseda a po�kodily mu králíkárnu. Z té
pak vytahaly nejménì 21 zvíøat. Majitel vyèíslil
�kodu na nejménì 5 tisíc korun.

Krádež drahého kola
v Bělohradě

O kolo GT Avalanche Pro v cenì 27 tisíc korun
pøi�el jeden z úèastníkù sobotního závodu Bike
Marathon v Bìlohradì. Nechal je asi 15 minut bez
dozoru.

 Zdroj: www.jicinskozpravy.cz on-line zpravo-
dajství Jièínsko, Hoøicko, Novopacko, policejní
zpravodajství pøipravuje tisková mluvèí Okres-
ního øeditelství Policie ÈR Hana Kleèalová
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SLOUPEK STAROSTY

Klub Klokánek láká
na popletené pohádky

Stalo se ji� tradicí, �e konec prázdnin není
v Klubu Klokánek vnímán jako nostalgické ohléd-
nutí za dny volna, sluníèka a pohody. Dìti se nao-
pak na poslední prázdninovou nedìli tì�í, proto�e
ji ji� tradiènì tráví v ostromìøské støelnici. Letos
si vás dovolujeme pozvat na ji� V. roèník Sran-
diády, která zaèíná ve 14.00 v nedìli 31. 8.
2008 v areálu ostromìøské støelnice.

I kdy� se jedná o tradici, zábava bude víc ne� ne-
tradièní, èekají vás popletené pohádky. Budete se
moci tì�it na Èervenou Karkulku, které pomù�ete
zastøelit vlka, prakem skolíte nenasytného Ote-
sánka, Popelce najdete ztracené oøí�ky, Ivánkovi
pomù�ete zdolat loupe�níky, Snìhurce najdete
zaruèenì nejedovaté jablko a mnoho dal�ího. To
v�e s humorem, nadsázkou, pikantnì okoøenìné
�ivým vystoupením skupiny Nebozez. Nepøijdete
ani o tombolu s mo�ností výhry mnoha krásných
cen, balíèek sladkostí a obèerstvení. O gradaci
programu se postará nejen tradièní adrenalinové
�lehaèkové klání, ale pøekvapením na závìr je
ukázka zásahu profesionálù z pra�ské Policejní
akademie Policie ÈR. Na v�echny náv�tìvníky bez
rozdílu vìku se srdeènì tì�í naplno pracující rea-
lizaèní tým Klubu Klokánek, obec Ostromìø, Støe-
lecký klub, Klub �en v Ostromìøi a VK Sped Jièín.
V�em zúèastnìným dìkujeme za pomoc a na vidì-
nou v Ostromìøi.                                                           J.B.

Příběhy (ne)obyčejného lidství

10. Filmový festival
Hořice 19.–21. září 2008,
Biograf Na Špici

Desátý roèník Filmového festivalu Hoøice, který
se bude konat o víkendu 19. a� 21. záøí, si pohrává
s my�lenkou lidství, kam èlovìka mù�e dovést
jeho �ivotní cesta a zda ji mohl zmìnit èi ovlivnit.
Organizátoøi pøipravili zajímavou sbírku filmù,
které bodovaly na filmových festivalech nebo se
v kinech v konkurenci s komerèními trháky moc
neohøály. Jedním z cílù festivalu je pøinést do Ho-
øic kvalitní filmy, pøidat k nim i klubové lahùdky a
umo�nit divákovi vidìt je v jednom víkendovém
pøehledu s tematikou neobyèejného lidství.

Z filmù, které budou v Hoøicích uvedeny, stojí za
zmínku experimentálnì pojatý �ivotopisný film o
Bobu Dylanovi Im not there. Belgickofrancouz-
ský snímek Dítì zas pojednává o tom, co se mù�e
stát, kdy� se èlovìk rozhodne prodat svoje dítì
k adopci. Ve filmu Ètyøi minuty uèitelka klavíru
v �enské vìznici uèí mladou �enu s násilnickými
sklony. Po zhlédnutí filmu, který nasbíral více ne�
ètyøicet festivalových ocenìní, zùstávají diváci je�-
tì dlouho sedìt v kinì. Kluboví fajn�mekøi si ne-
mohou  nechat ujít sobotní film na pùlnoc EL
TOPO (Krtek),  první kultovní film Alexandra Jo-
dorowskeho z raných sedmdesátých let natáèený v
Mexiku. Diváci se zrelaxují pøi filmu Darjeeling
s ruèením omezeným, vtipná iniciaèní road
movie od známého re�iséra neotøelých komedií
Wese Andersona. To je jen malý výèet ze 14 filmù,
které pobì�í v hlavním sále Biografu Na �pici.

Filmový festival pøinese premiéru støedo-
metrá�ního hraného filmu, který se toèil v Hoøi-
cích. Jeho autorem je Jiøí Slezák z Hoøic, student
vysoké Filmové �koly ve Zlínì. V pùlhodinovém
snímku Kámo�i nìkteøí naleznou i své kamarády
a známé.

V pøedsálí kina budou uvedeny dokumentární
filmy. Ve spolupráci s hoøickým mìstským muze-
em budou v rámci Evropských dnù �idovské
kultury moci diváci zhlédnout filmy s tematikou
holocaustu. Jako hosté jsou pozváni pamìtníci a
odborníci z �idovského muzea. V pøedsálí budou
promítány napøíklad Zmizelí sousedé, aneb pátrá-
ní dìtskou kamerou nebo filmy re�iséra Mateje
Mináèe V�ichni moji blízcí a Síla lidskosti. Od 7.
záøí a� do ukonèení filmového festivalu bude v
Hoøicích k vidìní výstava Neztratit víru
v èlovìka mapující osudy dìtí v dobì 2. svìtové
války. Nebude chybìt ani dopolední pøedstavení
pro �koly, pro které byla vybrána úspì�ná Ïáblova
dílna spojená s besedou o rasismu a násilí.

Letos také organizátoøi navazují na novinku loò-
ského roèníku, a to pøipojení se formou sbírkové
akce v Biografu Na �pici pod názvem Dívej se a
pomù�e� kuøeti k charitativnímu projektu Na-
dace rozvoje obèanské spoleènosti a Èeské televize
s názvem Pomozte dìtem, která  podporuje zne-
výhodnìné a ohro�ené dìti do 18 let �ijící v Èeské
republice. Poèátek této sbírkové akce pøijede na
filmový festival podpoøit dlouholetý dramaturg
sbírkového zábavného poøadu Èeské Televize Po-
mozte dìtem Jan Potmì�il.

Akreditace na celý festival stojí 200 Kè v pøed-
prodeji a 240 Kè na místì. Jednotlivé vstupné je
70 Kè. Poøadatelem festivalu je obèanské sdru�ení
PROVE ve spolupráci s Domem kultury Koruna,
Biografem Na �pici za finanèní podpory Mìsta
Hoøice, Královéhradeckého kraje a firmy Swell
spol. s r. o. Mediálním parterem je Èeský rozhlas
Hradec Králové. Program, upoutávky a aktuální
informace jsou k nalezení na oficiálních stránkách
festivalu www.ffhc.cz nebo na mìstském webu
www.horice.org.

JUNGLE VIBES NA KONCI SRPNA
Rada schválila �ádost obèanského sdru�ení

PROVE, zastoupeného panem Martinem So-
domkem ml., o pronájem lomu u sv. Josefa
v Hoøicích na 30. 8. 2008 za úèelem poøádání
kulturní akce Jungle Vibes a souèasnì �ádost
o prominutí poplatku ze vstupného. Poplatky
ze vstupného jsou pøedepisovány ve vý�i 10%
z celkovì vybraného vstupného na jednotlivé
akce  a èiní zhruba jedenáct tisíc roèních pøí-
jmù mìstské pokladny. Výbìr tohoto poplat-
ku je upraven místní vyhlá�kou, ve které jsou
osvobozeny od poplatku charitativní akce,
akce poøádané  místními  sportovními organi-
zacemi a spolky a pøíspìvkové organizace zøi-
zované mìstem. Rada rozhodla navrhnout za-
stupitelstvu zmìnu vyhlá�ky, ve smyslu zru-
�ení poplatku ze vstupného, který netvoøí vý-
znamnou èást rozpoètu, administrativnì zatì-
�uje a sni�uje motivaci spolkù na poøádání
akcí. Radnice celou øadu poøádaných akcí fi-
nanènì podporuje a není tedy logické poøada-
tele podpoøit a zároveò krátit na financích.

STANE SE KOUPALIŠTĚ DACHOVA KULTUR-
NÍ PAMÁTKOU ?

Rada mìsta vzala na vìdomí zápis z jednání
komise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu
Rady mìsta Hoøice konané dne 23. 7. 2008,
schválila pøidìlení finanèních èástek �adate-
lùm o granty na jednotlivé projekty ve shodné
vý�i, kterou navrhla komise pro kulturu a roz-
voj cestovního ruchu, souhlasila s prohlá�e-
ním dachovského koupali�tì za kulturní pa-
mátku a MìZ doporuèuje vyslovit souhlas
s tímto prohlá�ením.  Rada mìsta ulo�ila ta-
jemníkovi MìÚ Ing. Vaisovi zpracovat pod-
klady pro MìZ, které vysloví souhlas s po�á-
dáním o zapsání  dachovského koupali�tì za
kulturní památku.

DRUHÉ KOLO SPORTOVNÍCH GRANTŮ
Rada mìsta vzala na vìdomí zápis z jednání

sportovní komise a schválila pøidìlení finanè-
ních èástek �adatelùm o granty na jednotlivé
projekty ve shodné vý�i, kterou navrhla spor-
tovní komise. Ve druhém kole sportovních
grantù bylo podáno celkem deset �ádostí. Cel-
ková èástka �ádaných prostøedkù èinila 233
tis. Kè. V tomto kole bylo celkem pøidìleno
197 tis Kè. Nejvìt�í podporu v tomto kole zís-
kal oddíl kopané na dopravu mláde�nických
týmù  na mistrovská utkání 55 tis. Kè., Pavel
Horák obdr�el pøíspìvek na kolo pro handica-
povaného sportovce 30 tis. Kè, TJ Jiskra Ho-
øice oddíl florbalu na úèast na mezinárodním
turnaji mláde�e Prague games 2008 19 tis.
Kè., TJ Jiskra Hoøice na pronájem hal a umì-
lých ploch pro mláde�nické týmy v zimních
mìsících 17 tis. Kè., Sportovní ku�elkáøský
klub Hoøice na obmìnu sportovního náèiní
16 tis. Kè.

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH GRANTŮ NA
ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvky
z rozpoètu mìsta v oblasti �kolství a mláde�e.
Ve druhém kole grantového systému mìsta
bylo v tomto okruhu podáno osm �ádostí, ve
kterých bylo po�ádáno o celkem 149 tis. Kè.
Komise navrhla radì mìsta vyhovìt pìti
�ádostem, které byly podány v souladu se zá-
sadami o pøidìlování grantù. Ve druhém kole
bylo v tomto okruhu rozdìleno 59 tis. Kè. Nej-
vìt�í koláè financí byl odkrojen Z� Na Dali-
borce Hoøice na projekt �Bez sportu to nejde�
ve vý�i 30 tis. Kè. Hoøiètí Junáci získali pod-
poru ve vý�i 17 tis. Kè na Letní táboøení
v pøírodì-stanový tábor Kousky.

SENIORKLUB HOŘICE PROZATÍMNĚ V PRO-
STORÁCH BÝVALÉ SÚS

Vzhledem k ukonèení èinnosti Seniorklubu
Hoøice na adrese Riegrova 2074, rozhodla
rada mìsta nabídnout Seniorclubu náhradní
prostory v budovì bývalé SÚS, na adrese Ho-
øice, Janderova 808. Prostory v pøízemí  by
pøechodnì slou�ily k pravidelným posezením
seniorù a jejich èinnosti v rozsahu dosud ob-
vyklém (úterý, ètvrtek).

JÍZDNÍ ŘÁD MHD OBOHACEN O DVĚ ZA-
STÁVKY

Rada schválila návrh jízdního øádu v souvis-
losti s roz�íøením spojù mìstské hromadné
autobusové dopravy v Hoøicích. Linka auto-
busu MHD byla roz�íøena o zastávky Z� Na
Habru a Gothard. Nový roz�íøený jízdní øád
MHD platí od 15.08.2008

PLAVECKÝ BAZÉN
S VLASTNÍM ZDROJEM VODY

Vzhledem k neustálým rostoucím nákladùm
na vodu v bazénu rozhodla rada mìsta o zpro-
voznìní vlastní studny v areálu Sportovního
zaøízení mìsta Hoøic. Rada mìsta rozhodla
navrhnout zastupitelstvu mìsta financování
této investièní akce z rozpoètové rezervy mìs-
ta. Návratnost této investice by nemìla pøe-
sáhnout tøi roky.

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ V HÁLKOVĚ ULICI
Pøi parkování vozidel po obou stranách této

ulice zùstává prùjezdný pouze jeden jízdní
pruh. Rada mìsta vzala na vìdomí souèasný
stav dopravního znaèení v Hálkovì ulici. Rada
mìsta ulo�ila starostovi Dole�alovi zajistit
zvý�ený dohled Mìstské policie Hoøice nad
nepovoleným stáním vozidel na ji�ní stranì
Hálkovy ulice. Rada mìsta ulo�ila tajemníkovi
Ing. Vaisovi zajistit obnovení vodorovného
dopravního znaèení na severní stranì Hálkovy
ulice a informovat písemnì obèany, kteøí mají
bydli�tì v této ulici o problému parkování a
prùjezdnosti.

Ivan Dole�al

STØÍPKY
Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA HOØIC
KONANÉ DNE 4. SRPNA 2008

NÁBŘEŽÍ SOCHAŘŮ 2008

Helena García (Ecuador): Krajina

Akira Go (Japonsko): Paměť zrození

Pro náv�tìvníky Hradce pøiná�íme úplný kata-
log leto�ních pøírùstkù do expozice Nábøe�í so-
chaøù vzniklých pøi hoøickém symposiu:

Evrim Camoglu (Turecko): Pracant

Markéta Korečková (ČR): Emotivní situace

Královéhradecká padesátka letos a možná
i napřesrok v Hořicích

Královéhradecká 50 � 4. roèník tradièního
MTB maratónu se pojede letos v Hoøicích.

Kde jinde by mìl najít tento cyklomaraton
vhodnìj�í podmínky, ne� v Hoøicích a v jeho
malebném okolí. Závody které jsou limitová-
ny celkem 800 startujícími se pojedou v so-
botu 27. záøí 2008. Poøadatelem závodu je
agentura Max1 marketing s.r.o. Zá�titu nad
závodem pøevzal starosta obce Ivan Dole�al a
europoslanec pan Oldøich Vlasák.

Veliké mno�ství startujících se vydá na tra�
od hoøického pivovaru u kterého bude i cíl to-
hoto závodu. Hlavní závod bude dlouhý zhru-
ba 40-50 km. Trasa závodu vede ze 40% po
zpevnìných lesních a polních cestách, 59%
v terénu a 1% po asfaltu. Celkové pøevý�ení
trati bude 900 m.

Ka�dý úèastník bude startovat na vlastní ne-
bezpeèí za plného silnièního provozu.

Závodníci jsou povinni øídit se regulemi to-
hoto závodu, projet v�emi kontrolami a dodr-
�et trasu závodu, na hlavì cyklistické pøilby
po celou dobu závodu a správnì umístìný
chip! Startovat se bude v patnácti kategoriích
a zúèastnit se mohou i dìti do 6 ti let, které

v�ak budou mít trasu samozøejmì pøizpùso-
benu ke svému vìku.

Pøihlásit se mohou jen osoby, kterým je
v den závodu 18let a více. Mlad�í 18 let mohou
startovat pouze s písemným souhlasem zá-
konného zástupce. Pøihlá�ku mo�no podat
prostøednictvím internetu, nebo osobnì v
kanceláøi závodu 27.09.2008 od 8.00-10.30.

Seznam pøihlá�ených je prùbì�nì aktualizo-
ván na internetu. V pøípadì vèasného pøihlá-
�ení a zaplacení startovného (do 15. 09. 2008)
obdr�í startující kvalitní pamìtní trièko.

Startovné zahrnuje 2x obèerstvovací stanice,
obèerstvení v cíli závodu, zdravotní  a poøada-
telskou slu�bu, mìøení èasu a zpracování vý-
sledkù, startovní èíslo, mytí kol, lístek do tom-
boly, doprovodný program, triko s logem zá-
vodu (pouze pro pøihlá�ené do 15. 09. 2008)

Vzhledem k tomu, �e v okolí na�eho mìsta
jsou velmi vhodné terény pro konání tako-
výchto závodù, je mo�né, �e Královéhradec-
kou padesátku zde v na�em mìstì uvidíme
ka�doroènì. Podrobné informace o závodu
najdete na internetových stránkách
www.max1.cz/hk50.

Ivan Dole�al
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24. 9. 2008 (středa) v 19. 30
Klicperovo divadlo Hradec Králové - divadelní

adaptace románu Jaroslava Havlíèka
PETROLEJOVÉ LAMPY
Spisovatel Jaroslav Havlíèek nás v románu Pet-

rolejové lampy zavede do své rodné Jilemnice na
pøelomu devatenáctého a dvacátého století. Se
smyslem pro výrazný detail nám barvitì vylíèí
èasy, kdy staèilo �blikavé a mírné svìtlo petrole-
jek�. Jeho svìt malého podhorského mìsta je za-
bydlen ostøe vykreslenými postavami. V sáze
dvou rodù dominuje osud mladé �eny �tìpky Ki-
liánové. Nepoddajné, ale srdeèné, �a�kující, ale
pøitom s vnitøní dùstojností, hrdé, ale zranitelné.
Stejnì jako jejímu okolí se nám mù�e zdát chvíle-
mi nesnesitelná a vzápìtí okouzlující. Pøedev�ím
v�ak musíme ocenit její neutuchající energii, s ja-
kou se pøes v�echny rány osudu sna�í dosáhnout
aspoò kousku �tìstí. A to i v ne��astném man�el-
ství se svým bratrancem, zkrachovalým dùstojní-
kem.

Jaroslav Havlíèek je uznávaným mistrem psy-
chologické kresby, ale vládne i tragikomickou
nadsázkou, která propùjèuje jeho prózám nadèa-
sovost. O tom, �e je v jeho díle skrytý sugestivní
dramatický potenciál svìdèí také skuteènost, �e
se k nìmu vrací i filmaøi nìkolika generací. Nej-
slavnìj�í adaptací jsou právì Petrolejové lampy
re�iséra Juraje Herze s Ivou Jan�urovou a Petrem
Èepkem v hlavních rolích.

Dramatizace: Martin Velí�ek a Ivan Rajmont.
Re�ie: Ivan Rajmont. Výprava: Martin Èerný.
Hudba: Petr Kofroò. Dramaturgie: Martin Velí-
�ek.

Hrají: Pavla Tomicová, Filip Richtermoc, Hy-
nek Pech, Marie Kleplová, Vlastimil Èanìk, Jiøí Za-
pletal, Tomá� Lnìnièka, Martina Eliá�ová, Jan Èí-
�ek, Marta Zaoralová, Alexandr Gregar, Petr Vr-
bìcký, Franti�ek Stanìk, Kristýna Kociánová, Josef
Hervert a dal�í.

23.10. 2008 (čtvrtek) v 19.30
Divadelní spoleènost Julie Juri�tové
Franti�ek Ferdinand �amberk
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
Hrdina pøíbìhu Josef, èlen divadelního spolku, se

tajnì rozhodne léèit si pocuchané nervy. Proto na-
stoupí jako sluha do zdánlivì poklidné domácnosti
doktora Jaroslava a jeho �eny Kláry, veliké milovni-
ce divadla. Jen�e nic není takové, jak na první po-
hled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blá-
zinec. Veselohra na zpùsob vídeòské fra�ky je jed-
nou z nejúspì�nìj�ích bláznivých komedií proslulé-
ho èeského dramatika a herce druhé poloviny 19.
století. Je plná zápletek, pøekvapivých zvratù a ko-
mických situací. Zazní v ní známé staropra�ské pís-
nièky a kuplety.

Re�ie: Milan Schejbal, úprava: Kateøina Fixová,
scéna a kostýmy: Kateøina Beranowská.

Hrají: Jaroslava Obermaierová, Martina Hudeè-
ková/Kamila �práchalová, Julie Juri�tová/Kateøi-
na Fixová, Oldøich Navrátil, Rudolf Kubík, Libor
Jeník, Jiøí Hána

19. listopadu 2008 (středa) v 19.30 hodin
AP-PROSPER - Leonard Huzinga
ESKYMÁK Z AMSTERODAMU
aneb �ÁDNÉ ZPRÁVY OD TÁTY
Leonhard Huzinga byl holandským autorem druhé

poloviny 20. století. Jeho lehká ironická komedie
vypráví pøíbìh s a� podivuhodnou zápletkou. Vìdec-
ký pracovník, èlen výzkumné expedice Královské
akademie vìd, Robert Stevenaart zmizí na dlouhých
deset let beze zpráv, kdesi za polárním kruhem mezi
Eskymáky. Spoluèleny expedice, ale i man�elkou
Vìrou a dcerou Lilly je pova�ován za nezvìstného.
Ov�em �ivot jde dál � dcera Lilly dospìje, vèetnì
�snoubence Arno�ta�. Také strádající man�elka
Vìra si najde v opu�tìní pøítele, Petra, jejího právní-
ho zástupce, s ním� udr�uje intimní tajný vztah. Po
deseti letech ��ádných zpráv od táty� se spoleènì
chystají nezvìstného vìdce prohlásit za mrtvého. Do
této situace se absolutnì neèekanì vìdec Robert

ReBelcanto se výraznì odli�uje od jiných pìveckých
sborù neobvyklou �ánrovou pestrostí a celkovým
pojetím svých vystoupení, na kterých mù�ete sly�et
hudbu od baroka a renesance a� po vokální díla au-
torù souèasných, hlavnì v�ak lidové písnì z celého
svìta a spirituály, ov�em také jazzové i muzikálové
evergreeny a ukázky ze slavných dìl operních.
K úspìchu pøispìla podstatnou mìrou právì kvalita
a pùsobivost hudebních úprav Miroslava Raichla,
psaných souboru tak øíkajíc pøímo na tìlo. ReBel-
canto má na svém kontì stovky koncertù v Èechách,
Nìmecku, Velké Británii, Rakousku a Itálii. Dvakrát
reprezentoval Èeskou republiku na festivalu èeské
hudby ve Warwicku & Leamingtonu ve Velké Britá-
nii. V mezinárodních soutì�ích, kterých se zúèastnil
- v italské Riva del Garda (1990) a v nìmeckém Nen-
tershausenu (1999) -získal poka�dé absolutní pr-
venství ve své kategorii.

Od r. 2000 je umìleckým vedoucím souboru ab-
solvent Akademie Múzických Umìní v Praze (2005,
obor varhany - J. Hora) Petr Hostinský, který ji� døí-
ve ReBelcanto doprovázel jako varhaník a klavírista.
Dne�ní repertoár vychází pøevá�nì z odkazu Miro-
slava Raichla, dnes ji� klasika èeské vokální hudby
20. století. ReBelcanto se stále sna�í naplòovat jeho
pøedstavu o sborovém zpìvu, který je postaven na
kvalitì kompozièní i interpretaèní a navíc - anebo
pøesto - se pøi nìm nikdo nenudí: ani diváci, ani
muzikanti.

Únor 2009 ( termín upřesníme )
GABRIELA DEMETEROVÁ
& COLLEGIUM GD
POCTA ANTONIO VIVALDIMU
Houslistka, violistka, sólistka svìtových orchestrù,

první èeská finalistka a absolutní vítìzka Meziná-
rodní houslové soutì�e Yehudi Menuhina v Anglii,
èlenka umìlecké rady Akademie múzických umìní v
Praze, dr�itelka ocenìní ��ena roku 2005� v soutì�i
presti�ního èasopisu Prague Leaders Magazine ...
Koncert zaøazený do exkluzivního turné bude vìno-
ván výhradnì italskému baroknímu skladateli, mis-
tru italské kompozice Antonio Vivaldimu, od jeho�
narození uplynulo v roce 2008 plných 330 let.
Gabriela Demeterová se rozhodla vzdát hold tomuto
géniovi barokní hudby formou unikátního koncert-
ního turné po celé Èeské republice, kde vystoupí
spoleènì se svým souborem Collegium Gabriely De-
meterové, aby mohla co nej�ir�í èeské veøejnosti
zprostøedkovat jedineènost hudby Antonio Vivaldi-
ho a prezentovat jeho koncertní cykly, které byly pro
vznik instrumentálního koncertu zásadní.

18. 3. 2009 v 19.30 hodin v sále radnice
JANÁÈKOVO TRIO
Janáèkovo trio tvoøí tøi vynikající sólisté, mající za

sebou mnohá vystoupení v Èechách i v zahranièí,
úspìchy na soutì�ích, nahrávky a spolupráci s vý-
znamnými hudebními osobnostmi a tìlesy. Ka�dý ze
èlenù tria patøí mezi nejlep�í hráèe u nás a toto se
zákonitì projevuje pøi jejich spolupráci. Janáèkovo
trio zalo�ila Markéta Janáèková v roce 2001, od
roku 2002 soubor pùsobí ve slo�ení Helena Jiøíkov-
ská - housle (koncertní mistr Talichova komorního

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ DOMU KULTURY KORUNA V HOŘICÍCH
PODZIM 2008

Stevenaart vrací. Vzniká øada komických situací a
zvratù stále zamotávajících se zúèastnìných. Kon-
frontace spoøádaných civilizovaných obyvatel Am-
sterodamu s podivným vìdcem milujícím exotiku a
Eskymáky, je milou komedií k pobavení i zamy�lení
nad hodnotami lidského bytí.

Hrají: Igor Bare�, Michaela Dolinová, Valerie Za-
wadská, Jan Dolanský, Vojta Kotek, David Matá-
sek, Ale� Procházka, Zdenek Vencl, Martin Hru�ka.

4. 12. 2008 (čtvrtek)
Divadlo V Celetné - Daniel Keyes
RÙ�E PRO ALGERNON
Pøeklad: Oldøich Èerný, re�ie: Jakub �palek, vý-

prava: Katarína Holá, Jan Tobola, hudba: Petr Ma-
lásek, dramatizace: Petr Hru�ka.

Nejúspì�nìj�í inscenace spolku Ka�par umí roze-
smát i dojmout. Pøíbìh dementního mu�e, který
chce být chytrý.

Hrají: Jan Potmì�il, Eva Elsnerová, Tomá� Kar-
ger/Petr Lnìnièka, Franti�ek Kreuzmann/Luká�
Jùza.

Napsali o høe: �Fascinující herecký výkon Jana
Potmì�ila v tragickém pøíbìhu mentálnì posti�ené-
ho mladíka Charlieho, jen� se po operaci stane gé-
niem, aby se pozdìji proti své vùli stal opìt tím,
kým byl na zaèátku. Jan Potmì�il obdaøil Charlieho
bezmeznou vírou v lep�í budoucnost, vírou sama v
sebe...�

��spolku Ka�par se v této nelehké dobì povedl
pøesný zásah � téma rezonující s dobou a zasahující
diváky na tom nejcitlivìj�ím místì... Jakub �palek
spolu s Janem Potmì�ilem dokázali, �e velké herec-
ké výkony diváka je�tì zajímají a dojímají...�

Ceny míst v pøedplatném:
1. místo 700,- Kè, 2. místo 650,- Kè, 3. místo 600,-

Kè. Prodej legitimací v DKK od 25. 8. 2008 v pra-
covní dny v 9.30 - 11.30 a 13.00 - 15.00 (v pondìlí do
16.15, v pátek do 14.30).

Stálým pøedplatitelùm rezervujeme jejich místa do
10. záøí 2008. Zbylé vstupenky budu v pøedprodeji
v�dy dva týdny pøedem. Zmìna programu vyhraze-
na.

13. 10. 2008 v 19.30 v sále DK Koruna
CARL PETERSSON (�védsko)
LISTY SLUNCI - klavírní recitál
Recitálový veèer �Listy Slunci� je fascinujícím pu-

továním po výrazných, ale i skrytých zákoutích kla-
sické hudby. V prùøezu plných tøí set let � od �pa-
nìlských sonát Domenica Scarlattiho, po indonéské
tóny v díle Leopolda Godowského, sleduje cizokraj-
nou inspiraci, pøi které se autoøi klasické klavírní
hudby obrátili k neobvyklým pramenùm a obohatili
jimi tradièní vývojovou linii. Z tohoto bilancování
pak vznikaly nové impulzy, nabíjející klasickou hud-
bu po dal�í staletí. V programu veèera zazní tóny po-
pulární (Lisztova Uherská rapsodie è.2), vedle dìl
frekventovaných v�ak recitál pøiná�í i skladby ménì
známé (díla Isaaca Albénize a Leopolda Godowské-
ho), které si svými technickými nároky, èasto hrani-
èícími s mo�nostmi interpreta, získaly punc výji-
meènosti a v koncertních síních proto bývají slýchá-
ny velmi zøídka.

Klavírní veèer, zaèínající pod horkým �panìlským
sluncem a konèící v dálném jávském pøístavu v�ak
posluchaèùm pøiná�í i jiné poznání � svìdèí o tom,
jak daleké, a souèasnì blízké jsou hudební koøeny
obepínající na�i civilizaci, jak vyrùstají a souzní na
místech tak odli�ných, rozesetých v �irém prostoru
� a pøesto zalitých jediným �havým sluncem.

Carl Petersson se narodil roku 1981 v Lundu ve
�védsku. Na klavír zaèal hrát v patnácti letech. O de-
set let pozdìji zakonèil svá studia na Královské dán-
ské akademii hudby v Kodani, kde pod vedením
Prof. José Ribery absolvoval obory klavíru a klavírní
pedagogiky. Bìhem svých studií se Carl zúèastnil
èetných mezinárodních masterclassù v Dánsku,
�védsku a Izraeli. Ètyøikrát za sebou se stal dr�ite-
lem stipendia na Tel-Hai International Piano Mas-
ter Classes, kde pracoval s izraelskou legendou Prof.
Pninou Salzman, Prof. Victorem Dereviancem, Prof.
Emanuelem Krasovským, Prof. Vadimem Monastyr-
ským, Prof. Staffanem Schejou a Prof. Nicolaiem Pe-
trovem. Carl vystoupil jako sólista nebo s doprovo-
dem orchestru na èetných koncertech ve �védsku,
Dánsku, Polsku, Francii, Èeské republice, Nìmecku
a Izraeli. Na pøí�tí rok také chystá svùj severoame-
rický debut, pøi kterém vystoupí s West Coast Sym-
phony v kanadském Vancouveru. Carl také èasto
koncertuje s komorními umìlci a operními pìvci. Je
laureátem èetných klavírních soutì�í, vèetnì ceny
Steinway Festival pro mladé klavíristy. Bìhem Tel-
Hai Master Classes v Izraeli byl ocenìn presti�ní Is-
man Family Prize � za mimoøádný umìlecký výkon.

26. 11. 2008 v 19.30 hodin v sále radnice
REBELCANTO
Komorní vokálnì-instrumentální soubor ReBel-

canto zalo�il v roce 1988 pod názvem Konzervièka
pedagog pardubické konzervatoøe, hudební sklada-
tel Miroslav Raichl (1930-1998). Tvoøili jej studenti
pìveckého oddìlení konzervatoøe, vìt�inou ze tøídy
prof. Svatavy �ubrtové. Mnozí z bývalých èlenù dnes
vystupují na pøedních èeských i zahranièních scé-
nách (M. Bárta, I. Jiøíková, V. Poláchová, E. Adlero-
vá, K. Bytnarová, L. Hynek-Krämer a dal�í).

orchestru), Marek Novák - violoncello (èlen Èeské
filharmonie) a Markéta Janáèková � klavír. Reper-
toár tria zahrnuje skladby stylových období od baro-
ka po hudbu 21.stol. Významnou èást repertoáru
pak tvoøí skladby èeských skladatelù. Janáèkovo trio
se také vìnuje uvádìní premiér skladeb èeských
soudobých skladatelù (Z. Luká�, Z. Král, M. Plach-
ká). V únoru 2007 Janáèkovo trio provedlo svìtovou
premiéru skladby Trio Boemo Zdeòka Luká�e v pa-
øí�ské Opera de Bastille. Pro sezónu 2007/2008
komponuje Janáèkovu triu skladby napø. Jiøí Gem-
rot, Ivo Bláha a Milan Slavický. Janáèkovo trio natá-
èí pro Èeský rozhlas.

PRÉMIOVÝ KONCERT
Jako ka�doroènì pøidáme i tentokrát prémiový

koncert v dubnu 2009.

SPONZOØI KLUBU PØÁTEL HUDBY:
SWELL, s.r.o., MÌSTO HOØICE, NADACE

LEO�E JANÁÈKA.

Na v�echny koncerty mají stejnì jako dosud stu-
denti polovièní vstupné. �áci místních základních
umìleckých �kol pak mají v doprovodu svého peda-
goga (po projednání s DKK) vstup volný.

KLUB PŘÁTEL HUDBY: PROGRAM SEZÓNY 2008-2009

Výstavy

Neztratit víru v èlovìka
Výstava o osudech �idovských dìtí za války.

V rámci akcí Evropského dne �idovské kultury
v hoøickém muzeu dennì od 7. do 21. záøí.
Vernisá� v nedìli 7. záøí od 14 hodin.

V nedìli 21. záøí od 15 hodin prezentace knihy
Vìry Vlèkové �Doufám, dokud dýchám...�

Muzeum dennì 9-12/13-17 do 21. záøí.

Alois, Ivan, Ellen a Filomena
Jilemniètí

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

�torchova síò muzea do konce srpna.

 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.

Josef Wagner: Osamìlý dùm
Retrospektivní výstava malby a grafiky.

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

Zdenka Marie Nováková
Skály, Stromy, Procházky

Obrazy.
Výstava bude otevøena v nedìli 28. záøí

o 11 hodinì a potrvá do 20- listopadu 2008.
Úvodní slovo pronese PhDr. Jaromír Zemina,

v hudebním programu
vystoupí Alexandra �kampová.

DK Koruna v září 2008

Sobota 6. září 2008 v 16.00 (RADNICE)
BRUNDIBÁR

Dìtská opera - èlenové Dismanova rozhlaso-
vého dìtského sboru, dobrovolné vstupné.

Úterý 9. září 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE

Zahajovací lekce, vstupné 20,- Kè.

Úterý 16. září 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE

2. lekce, vstupné 20,- Kè.

Středa 17. září 2008 v 19.30 (RADNICE)
JIØÍ SCHMITZER

Netradièní písòový recitál, vstupné 150,- Kè.

Úterý 23. září 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE

3. lekce, vstupné 20,- Kè.

Středa 24. září 2008 v 19.30 hodin
PETROLEJOVÉ LAMPY

Klicperovo divadlo Hradec Králové
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ
- vstupné 200/180/160,- Kè.

Úterý 30. září 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE

4. lekce, vstupné 20,- Kè

Čtvrtek 3. října 2008 v 19.30 hodin
KO�Í�EK JE JAKO HROM

Pavel Ko�í�ek
+ Vláïa Hron + Martina Poulíèková

Vstupné 200/180/160,- Kè

Bohoslužby CČSH v září
Ekumenická bohoslu�ba pøi pøíle�itosti Evrop-

ského dne �idovské kultury se uskuteèní v sobotu
6. záøí od 14 hodin v bývalé synagoze v Tovární
ulici. V nedìli 7. záøí (1. nedìle v mìsíci) se boho-
slu�ba nekoná. Dal�í se uskuteèní 3. nedìli v záøí,
to je 21. 9., opìt od 14 hodin.

Nábor žáků
Soukromá základní umìlecká �kola ME-

LODIE, s. r. o. se sídlem v Komenské-
ho u lici 338 v Hoøicích otevírá ve �kol-
ním roce 2008/2009 nové roèníky pøíprav-
ného studia v hudebním, výtvarném, taneè-
ním 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
pøipravujeme 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:
klavír, elektronické klávesy, kytara, housle,
zobcová flétna, pøíèná flétna, klarinet, saxo-
fon, trubka a zpìv.

�áci v�ech oborù se zúèastòují soutì�í,
koncertù, vystoupení, pøehlídek, festivalù
atd. Na�i �áci získali ji� øadu ocenìní
v okresních i krajských kolech soutì�í ZU�.

Nezapomeòte, �e nadání se musí u dìtí roz-
víjet ji� od útlého mládí.

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

Své dítì mù�ete pøihlásit do Melodie do
12. záøí 2008.

Tì�íme se
na Va�e dítì a na spolupráci s Vámi.

Vlasta Jahelková - øeditelka �koly.

Melodie s.r.o.
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Mìsto Hoøice, Mìstské muzeum Hoøice,
Církev èeskoslovenská husitská a �idovské
muzeum v Praze zvou Vás i Va�e pøátele na

oslavy Evropského dne �idovské kultury, které
se konají pod zá�titou starosty mìsta, pana

Ivana Dole�ala.

EVROPSKÝ DEN
ŽIDOVSKÉ KULTURY

V HOŘICÍCH
Program:

Sobota 6. záøí 2008
Ekumenická bohoslu�ba.

Synagoga 14 hodin.
Brundibár. Dìtská opera hraná v Terezínì
v provedení Dismanova rozhlasového dìtské-

ho souboru. Divadelní sál radnice 16 hodin.
Nedìle 7. záøí 2008

Neztratit víru v èlovìka. Vernisá� výstavy
zapùjèené Vzdìlávacím a kulturním centrem

�idovského muzea v Praze, kterou zahájí Mgr.
Miroslava Ludvíková z �idovského muzea

v Praze s pamìtníkem Ing. Pavlem Wernerem.
Výstava pøedstavuje osudy �esti �idovských

dìtí a jejich rodin v kontextu historických
událostí. Osobní pøípìhy jsou klíèem k poznání
historie pøedváleèného a váleèného Èeskoslo-
venska. Vystoupí �áci literárnì-dramatického

oboru ZU� Hoøice pod vedením �tìpánky
Fléglové.

Mìstské muzeum 14 hodin.
Zpøístupnìní synagogy a �idovského høbitova

od 15 do 17 hodin.
Nedìle 21. záøí 2008

Doufám, dokud dýchám� - prezentace
knihy Mgr. Vìry Vlèkové, pøi ní� probìhne
beseda s autorkou a s pamìtnicemi Evou
Zelenou-Reichovou a Evou Koubkovou-
Hejzlarovou. Vystoupí �áci ZU� Hoøice.

Mìstské muzeum od 15 hodin.
O víkendu 20. a 21. záøí bude v Hoøicích

probíhat tradièní filmový festival, v jeho�
rámci budou promítány filmy o holocaustu.

Výstava v muzeu bude pøístupná
od 7. do 21. záøí 2008

dennì od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Brundibár a jeho návrat
Dnes je u� v�eobecnì známou skuteèností, �e

dìtská opera Brundibár  Hanse Krásy vznikla na
libreto Adolfa Hoffmeistera krátce pøed druhou
svìtovou válkou. Pohnutou historii takøka vzápì-
tí � v letech 1943 a 1944 � zaznamenala v dobì
terezínského ghetta � celkem pìtapadesátkrát
byla sehrána dìtmi, z nich� naprostá vìt�ina ze-
møela ve vyhlazovacích táborech.

Jednoduchý dìj opery, jeho� jádrem je pohád-
kový souboj dobra se zlem, získal v drastických
podmínkách zcela nové kontury: dìti spolu se
zvíøátky pøemohly nejenom zlého fla�inetáøe
Brundibára, ale v jeho postavì také personifiko-
vaného Hitlera. Právì proto se ver�e závìreèné
písnì (�Brundibár pora�en, u� jsme ho dosta-
li...�) nav�dy vryly do pamìti v�ech interpretù i
divákù terezínských pøedstavení, kteøí jakoby zá-
zrakem pøe�ili. Za jejich pomoci byla pùvodní in-
scenace na zaèátku devadesátých letech rekon-
struována. Je potì�itelné, �e Brundibár se dnes
hraje doslova po celém svìtì.

Brundibár a Dismanův
soubor

Zvlá�tní shodou okolností - a pochopitelnì zèás-
ti také na�ím vlastním pøièinìním - se �Brundi-
bár� stal bez nadsázky neobyèejnì cennou sou-
èástí na�eho �ivota � ale také souèástí svìta mno-
ha desítek dìtí, které si v nìm bìhem uplynulých
let zazpívaly.

Velmi obezøetnì jsme promý�leli, jak tragické
souvislosti provozování Brundibára v ghettu vy-
svìtlit èlenùm souboru. S ka�dou novou generaci
�hercù� hrajeme nejprve v obnoveném divadélku
na pùdì Magdeburských kasáren v Terezínì, kde
byla opera hrána, pøímo v expozici Muzea ghetta,
ale také na besedách, které provázejí na�e pøed-
stavení, se dìti potkávají s pamìtníky smutných
terezínských dnù, do nich� právì Brundibár vná-
�el slunce a nadìji.

Soubor hraje tuto dìtskou operu od 18. øíjna
1991. Uvedli jsme ji mnohokrát pøed  domácím
publikem, hráli jsme ji na paøí�ském festivalu Du
Marais, pøipomnìli jsme jí mimo jiné výroèí Køi�-
�álové noci v Berlínì, úèinkovali jsme s ním
v Antverpách, Evropském mìstì kultury roku
1995, v roce 1998 jsme ji uvedli v rámci Pra�ské-
ho jara, o rok pozdìji v anglické verzi na turné
v USA. Kompletní nahrávku opery s doprovodem
orchestru poøídila v roce 1992 firma Channel
Classics (CCS 5193).

Zdaleka nejvíc nás ov�em tì�í, �e desítky pøed-
stavení doma i v zahranièí pomohly Brundibáro-
vi znovu na svìt, na svìt i po tolika letech stále
bolavý a nevra�ivý, ale zdaleka ne tak tragický, ja-
kým byl za dob, které se u� nebudou opakovat.

Zdena a Václav Fleglovi,
vedoucí Dismanova souboru

Hoøice v Podkrkono�í se na sklonku 19. století
proslavily transformací místního pískovce
v produkty umìlecké hodnoty. Socha jako pøed-
mìt umìlecké tvorby, jako umìlecký artefakt i
sbírkový exponát pøedstavovala pro Hoøice �ivo-
tadárnou esenci. Hoøická sochaøská �kola nabíze-
la vysoký standard umìlecké výuky a stala se vy-
hledávanou alternativou pøed-akademického so-
chaøského vzdìlání. Sbírka moderního èeského
sochaøství zalo�ená v roce 1908 mìla nejprve
zprostøedkovat studentùm i pøíznivcùm výtvar-
ného umìní osobní kontakt s kvalitní soudobou
tvorbou, aby posléze v rùzných variacích ji� natr-
valo utváøela hoøické genius loci.

S konstituováním i èinností Galerie plastik je
nerozluènì spjato hoøické pùsobení Jana Kysely
(1870 - 1923). Uèitel Kyselo, pøesto�e se dosa�e-
ným vzdìláním ani umìleckým nadáním nevy-
rovnal nìkterým kolegùm z kamenosochaøské
�koly, oplýval nesporným organizaèním a diplo-
matickým talentem, obrovským zápalem pro vìc
a láskou k umìní. Kyselo byl zaanga�ován témìø
ve v�ech kulturních akcích, které se v Hoøicích
v prvním dvacetiletí 20. století uskuteènily.
V roce 1903 se podílel na pøípravách umìlecké
sekce Výstavy èeského severovýchodu, na sklon-
ku tého� roku inicioval vznik Umìlecké sínì ve
�kole Na Habru, její� výstavní program dále peè-
livì korigoval, stal se správcem sbírek prùmyslo-
vého muzea, významné postavení mu nále�elo i
v hoøickém Hraèkáøském dru�stvu. Zvlá�tní pøí-
nos pro kulturní ovzdu�í mìsta mìl Kyselo jako
prostøedník mezi Hoøicemi a umìleckými institu-
cemi, spolky i samotnými umìlci. Zejména takto
orientovanou èinnost zúroèil Kyselo jako první
kurátor sbírek Galerie plastik.

My�lenku zøídit v Hoøicích stálou sochaøskou
galerii pøednesl Kyselo poprvé v roce 1906 na
schùzi zastupitelstva prùmyslového muzea. Zpr-
vu vyvolal nápad bouølivou diskuzi, ale posléze
bylo rozhodnuto, �e Galerie plastik vznikne
v rámci muzea jako samostatný odbor. Pro reali-
zaci projektu dokázal Kyselo strhnout øeditele so-
chaøské �koly Václava Weinzettla (1862 - 1930) i
pøedstavitele mìsta a okresu. Aktérùm se posléze
podaøilo získat souhlas císaøe Franti�ka Josefa I.
V textu �ádosti, jí� Hoøiètí na jaøe roku 1908 cí-
saøskou kabinetní kanceláø obeslali, byl zdùraz-
nìn význam tradice sochaøské a kamenické práce
v regionu pro kulturní smìøování mìsta, které se
rozhodlo �sbírati se v�ím úsilím práce sochaøské
èeské a zvlá�tì moderní�2 . Umìlecká díla mìla
slou�it jako vzor pro práce �ákù sochaøské �koly a
pøiná�et zevrubné pouèení o èeském sochaøství
rovnì� �ir�í veøejnosti. �Sbírky by èasem vzrostly
tak, �e sotva druhé mìsto v Èechách a málokteré
v Rakousku mohlo by se takovou sbírkou vyká-
zati a pøi trvalé práci staly by se Hoøice místem,
s ním� musil by ka�dý poèítat, kdo by chtìl po-
znati vývoj sochaøství èeského��3  Do èela nové-
ho ústavu se postavili jeho ideoví tvùrci i reální
zøizovatelé. Jejich snaha zajistit galerii nadregio-
nální vìhlas se odrazila ve výbìru èlenù èestného
odboru, v nìm� figurovaly osobnosti zastupující
významné zemské instituce (umìlecké, vzdìláva-
cí, finanèní) i øí��tí poslanci. Na zbývajících pozi-
cích byla po�adována vlastní sochaøská produkce.
Tvoøící èlenové pøedstavovali jakýsi specifický
most mezi galerií a umìleckými díly � zaslou�ili
se o získání øady exponátù, a� ji� v podobì své pù-
vodní tvorby èi prací kolegù.

Kdy� byla 2. prosince 1908 Galerie plastik slav-
nostnì otevøena pro veøejnost, èítal inventáø sbír-
ky 63 soch a plastik ulo�ených v budovì sochaø-
ské �koly a 4 exteriérové realizace ve Smetano-
vých sadech. V celém souboru byla prezentována
díla 24 umìlcù; k nejhojnìji zastoupeným nále�el
Ladislav �aloun a øada absolventù hoøické so-
chaøské �koly, zejména Quido Kocián, Josef Kal-
voda, Jan Lau�man, Jaroslav Krepèík, Ladislav
Kofránek a Bohumil Kafka.

Vý�e jmenovaní sochaøi studovali v Hoøicích
v devadesátých letech 19. století a s Janem Kyse-
lou se setkávali na hodinách tìlocviku. Mladý uèi-
tel, jen� získal druhou aprobaci z kreslení, se
svým �ákùm vìnoval i nad rámec �kolní výuky a
pøedával jim poznatky zejména z oblasti soudo-
bého umìní, které se stalo jeho �ivotní vá�ní. Mo-
derní umìní bylo pro Kyselu odrazem své doby i
nositelem pokrokových hodnot. Na péèi o jeho
rozkvìt kladl mimoøádný dùraz. Kyselo mìl výji-
meèný talent nejen probudit ve studentech zájem
o umìlecké dílo, ale také v nich dokázal podnítit
tvùrèího ducha. S cílem poznání umìlecké tradice
regionu poøádal pro mláde� výlety za památkami
blízkého i vzdálenìj�ího okolí. Absolventi sochaø-

ské �koly, z nich� mnozí pokraèovali ve studiu na
akademii a záhy vyspìli ve výrazné umìlecké
osobnosti, udr�ovali s Kyselou �ivý kontakt i po
odchodu z Hoøic a na jeho výzvu také do vznikají-
cí hoøické sbírky darovali nebo za výhodných
podmínek odprodali své práce. Kyselo na oplátku
v dílnách sochaøské �koly zaji��oval provedení
modelù v definitivním materiálu, zprostøedková-
val prodej dìl v období finanèních tì�kostí nebo
poskytoval daleko prozaiètìj�í slu�by v podobì
zprostøedkování prázdninového ubytování na
venkovì nebo nákupu èerstvého ovoce.

Jan Kyselo pøistupoval k povinnostem kurátora
sochaøské sbírky i ke svým dal�ím profesním zá-
vazkùm velmi odpovìdnì. Po celý �ivot si dále
prohluboval vzdìlání a se zájmem sledoval nové
trendy v oboru. Pøi cestách za poznáním se úèast-
nil výtvarných dílen, vìdeckých kongresù, nav�tì-
voval muzea umìní a výstavní sínì, a to nejen
v Èechách � pouèení hledal témìø po celé Evropì.
Pro knihovnu a èítárnu prùmyslového muzea Ky-
selo obstarával kvalitní umìlecké èasopisy a od-
bornou literaturu pojednávající o umìleckém øe-
meslu. Znalosti, které si bìhem cest i studia osvo-
jil, následnì uplatòoval jako èlen kuratoria gale-
rie pøi výbìru pøírùstkù, aplikaci výstavních zvyk-
lostí bìhem budování expozice èi v otázkách skla-
dování soch v depozitáøi.

Kyselovy úspìchy na poli výstavnictví a sbìra-
telství by nebyly zdaleka tak èetné bez podpory
pøátel. Mimo jiné jej upozoròovali na zajímavé
výstavy a aukce, dle instrukcí nakupovali umìlec-
ká díla pro Galerii plastik èi Kyselovu vlastní sbír-
ku. De facto lze hovoøit o celé funkèní síti agentù,

„Umění – v štěstí okrasa, v neštěstí útočiště“
��soukromý sbìratel, ov�em inteligentní a vytøíbeného vkusu, je dùle�itým èinitelem a nositelem kultury, jen� praktickými výsledky své èinnosti vydat-

nì je nápomocen muzejním èinovníkùm a dìjepiscùm umìní.� 1

K 2. prosinci tohoto roku tomu bude právì sto let, co mohou náv�tìvníci v Hoøicích obdivovat jedineènou sochaøskou kolekci Galerie plastik.
U pøíle�itosti významného výroèí vznikl katalog vìnovaný dìjinám a vývoji sbírkových fondù této instituce a uvedenému jubileu je vìnována rovnì�
výstava v Mìstském muzeu. Pokud jste jako rodilí Hoøièáci ve stálé expozici Galerie plastik na Gothardì ji� dlouho nebyli, mohou být sté narozeniny
vhodným podnìtem k její opìtovné náv�tìvì. Jistì nebudete litovat, nebo� úctyhodný vìk sbírce z jejích pùvabù rozhodnì nic neubral, ba pøímo naopak.
Pomyslné pozvání k náv�tìvì pøijmìte rovnì� od duchovního otce a prvního kurátora galerie � Jana Kysely.

Výstavní a sběratelská činnost Jana Kysely v Hořicích

kteøí pøíle�itostnì a vìt�inou nezi�tnì pracovali
v Kyselùv prospìch. Tedy alespoò co se nároku na
finanèní profit týèe, spolehnout se samozøejmì
mohli na stejnì pøátelský a odevzdaný pøístup
z Kyselovy strany � Kyselo pomohl pøi nákupu
umìleckého díla, poskytl odbornou konzultaci,
zapùjèil knihu èi èasopis ze své soukromé knihov-
ny. Jeho asistenci vyhledávali nad�ení pøíznivci
umìní z rùznorodých sociálních vrstev, od uèitel-
ky na dívèí �kole po øeditele úvìrové spoleènosti.

Vedle práce kurátora galerie a aktivit v kultur-
ních institucích budoval Kyselo hodnotnou sou-
kromou sbírku obrazù, grafiky a plastiky. I tato
díla nakonec bezdìtný uèitel odkázal hoøické ga-
lerii a díky jeho �tìdrosti se tak náv�tìvníci mo-
hou tì�it z celé øady vzácných exponátù, napøí-
klad i z Kavánovy Zimy u Hlinska nebo �alouno-
va Èerta a Káèi.

Pùsobení Jana Kysely na pozici kurátora Gale-
rie plastik v prùbìhu úvodního desetiletí utváøení
sbírky mìlo na její podobu naprosto zásadní vliv.
Závìreèné konstatování, �e unikátní hoøická ko-
lekce secesní plastiky je dílem umìleckého nadá-
ní absolventù sochaøské �koly a organizaèního ta-
lentu Jana Kysely v tomto pøípadì rozhodnì není
zavádìjící.                                            Jana Cermanová

1 Prokop TOMAN, Studie a vzpomínky èeského
sbìratele, Praha 1920, s. 8.

2 Pamìtní spis, statut a organizace Galerie plas-
tik císaøe a krále Franti�ka Josefa I. Prùmyslové-
ho muzea Podkrkono�ského v Hoøicích, Hoøice
1908.

3 Ibid.

Jan Kyselo (1870-1923), hořický pedagog,
sběratel a organizátor kulturního života.

Vpravo: Ladislav Šaloun, Čert a Káča,
1917, kosořský a kararský mramor. Reprodukce

Adolfa Poláka ve sbírce Galerie plastik.

Autorka článku se historií galerie už několik let soustavně zabývá a napsala také úvodní studii
k jubilejní publikaci, která je čerstvě k dostání v muzeu a v galerii za 125  ,- Kč.
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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

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

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

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

Rady na září
Nepijte vodu na �vestky.

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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830
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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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

PRÁZDNINOVÝ POUKAZ
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ZDARMA

� Spoøení se státním pøíspìvkem a� 3000,- Kè
� Nejlevnìj�í úvìry na bydlení ji� od 3%
� Penzijní pøipoji�tìní
� Bì�né úèty bez poplatkù za vedení
� �ivotní a majetkové poji�tìní
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POBOČKA HOŘICE
KLICPEROVA 6 (PŘÍZEMÍ POLIKLINIKY)

TEL/FAX 493 623 450

Platnost poukazu je do 30. 9. 2008

Prodám dům
Prodám náro�ní dùm nedaleko centra. Dva obchody v pøízemí a tøi byty v patøe.
Telefon 777 21 83 77 po 18. hodinì.

Od 1. srpna 2008 jsme pro zájemce
o polední jídlo zaøídili výdej hotových jídel
v cenì 60,- Kè za menu, které se skládá
z polévky, hotového jídla (výbìr ze dvou jídel)
a nápoje na zapití. Obìd mù�ete sníst hned
v prostoru restaurace, nebo odnést
v jídlonosièi domù. Vaøíme výhradnì domácí
kuchyni. Pøijímáme stravenky Exit,
Sodex, Ticket restaurant a Dejeneur.
Nabídku jídel najdete ve skøíòce
u vchodu do restaurace.
                                   Pøijïte ochutnat!

ZAHRÁDKA

BOHEMA
HOTOVÁ JÍDLA

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

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
Doprava a konzultace zdarma

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá, hledá pøítele do
70 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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Turnaj v nohejbale

O putovní pohár
restaurace U Matoušků

V sobotu 30. srpna se  na volejbalových kur-
tech uskuteèní v poøadí u� 6. roèník turnaje v no-
hejbalu tøíèlenných dru�stev o putovní pohár re-
staurace U Matou�kù. Zaèíná se v 8,30. Star-
tovné, v jeho� cenì je jídlo a obèerstvení, èiní
150,- Kè za èlena. Informace: 608 280 861.

Po skonèení turnaje pøijede (asi v 18 hodin) za-
hrát proslulá Stará vesta z Vamberka. Zváni
jsou v�ichni pøíznivci sportu a dobré zábavy.

středa 3.9. ve 20:00

Harry Potter
a Fénixův řád

Impérium vrací úder Potterovské filmové série. David
Yates zahodil kouzelnická cingrlátka a soustøedil se na
psychologii a emoce. Pod tlakem maèká z dospívajících
hercù maximum a nutí je dýchat na zátylky veteránù,
kteøí se navíc musejí vypoøádat s radikálnì omezeným
prostorem pøed kamerou. Do 138 minut se pøesto ve�lo

v�echno dùle�ité a Fénixùv øád tak kromì ukázkové
deprese pøiná�í i velmi solidní tempo.

Čtvrtek 4.9. ve 20:00

V údolí Elah
Tommy Lee Jones se jako bývalý voják vydává hledat
pravdu o smrti svého syna a potkává nekompromisní
Charlize Theron, která opìt svùj krásný oblièej a tìlo
vymìnila za mnohem ménì pùvabné rysy policejní

detektivky v d�ínách.

Pátek 5.9. a sobota 6.9. ve 20:00

Taková normální
rodinka

Jedno úplnì bì�né rodinné odpoledne oznámí mlad�í
dcera Káèa rodinì, �e èeká dítì. Zdenìk, se chce

zachovat jako èestný mu� a s Kateøinou se o�enit. Jeho
matka v�ak pro toto øe�ení nemá pochopení, a tak se

Zdenìk stává dal�ím obyvatelem rodinného domu
Hanákových. Ti si hodlají nového èlena peèlivì provìøit.

Úterý 9.9. ve 20:00

Mamma Mia!
Idylický øecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá

matka, tøi potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se
to rýmuje? Náramnì. A aby Mamma Mia! na støíbrném
plátnì dostala punc mimoøádnosti, obsadili do hlavních

rolí Meryl Streep a Pierce Brosnana.

Středa 10.9. ve 20:00

Vějíř lady Windermerové
Oscar Wilde byl vynikající dramatik a spisovatel a

re�isér Mike Barker nám zprostøedkoval na hodinu a pùl
mo�nost nechat se Wildeovým géniem ozáøit. Inteligent-
ní a vtipná konverzaèní komedie, jedna z tìch, co by ani

po x-tém shlédnutí nedokázala nudit.

Čtvrtek 11.9. v 17:30

Ratatouille
Remy je velmi roztomilá krysa, která má neobvyklé
chutì a výjimeèný èich. Od prvního okam�iku si vás

získá nejen svým vtipem, pohledem na jídlo, vkusem, ale
také prakticky dokonalou animací, kterou se pánové z

Pixaru posunuli zase o krok dopøedu�

Úterý 16.9. v 17:30 a ve 20:00

Zapomenutý ostrov
Zapomenutý ostrov je tradièním dobrodru�ným filmem
z exotického prostøedí pro dìti i pro dospìlé. Snoubí se v

nìm romantika velkých dálek, nekoneèných mo�ností
dìtské fantazie, pøátelství, lásky a porozumìní. Malá

Nim (Abigail Breslin) �ije sama se svým otcem Jackem
(Gepard Butler) na ostrovì kdesi uprostøed Pacifiku. On

zkoumá pobøe�ní plankton, ona se baví vymý�lením
dobrodru�ných výprav po ostrovì. Alex (Jodie Foster),
prodala milióny svých dobrodru�ných kní�ek, ale nikdy
neopustila svùj dùm. Vypraví se tedy pøes pùl svìta na

osamìlý ostrov, kde jí èeká nejvìt�í dobrodru�ství jejího
�ivota�

Úterý 23.9. v 19:30

Tsotsi
Pøedstavení filmového klubu. Drsná sonda ( a la Mìsto

bohù) ze �ivota ve slumu na okraji Johanesburgu, kde se
ne�etøí zachmuøenými pohledy, je� øe�ou beton, se s

druhou pùlí pøelije do standardní vyprávìnky o tom, �e
nikdo není tak zlý, jak se mù�e na první pohled zdát.

středa 24.9. v 17:30
a čtvrtek 25.9. v 17:30 a ve 20:00

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...

Pátek 26.9. v 17:30 a ve 20:00

Mumie:
Hrob Dračího císaře
Mumie se vrací. U� zase. Tentokrát ale opustila vyhøáté

píseèné duny a spoleènì s olympioniky se vynoøila v
Èínì. O to stra�livìj�í by mìla být. Dobrodru�ný

velkofilm Mumie: Hrob Draèího císaøe je pokraèováním
úspì�ných snímkù Mumie a Mumie se vrací.

Pátek 19. 9. ve 20:00

Bathory
Kdo by neznal povìst o Èachtické paní, která se koupala

v krvi nevinných pannen? Re�isér Juraj Jakubisko se
rozhodl pøenést tuto povìst na støíbrné plátno.
Mù�eme tak sledovat osudy Al�bìty Bathoriové

v nejdra��ím støedoevropském filmu, na jeho� kopro-
dukci se také spousta støedoevropských státù podílela.

Al�bìta podle povìstí zavra�dila na 600 obìtí, mezi
kterými byly pøedev�ím mladé dívky a �eny, na svém

slovenském sídle Èachtice.

19. - 21. 9.

Hořický Filmový víkend
Pøehled programù leto�ního filmového festivalu

najdete uvnitø listu na stranì 3.

( )

Biograf Na Špici v září

PROGRAM DOMÁCÍCH ZÁPASŮ FOTBALOVÝCH TÝMŮ JISKRY V ZÁŘÍ:
Sobota 30. srpna mu�i B Hoøice B � Libuò 17.00

Nedìle 31. srpna pøípravka st. Hoøice B � Hoøice A   9.30

Ètvrtek 4. záøí pøípravka st. A Hoøice A � Stará Paka 17.00
pøípravka st. B Hoøice B � Chomutice 17.00

Sobota 6. záøí dorost mlad�í Hoøice � Broumov 10.15
dorost star�í Hoøice � Broumov 12.30

Nedìle 7. záøí �áci star�í Hoøice � Dobru�ka 13.30
�áci mlad�í Hoøice � Dobru�ka 15.15
mu�i A Hoøice � Kostelec n. O. 17.00

Ètvrtek 11. záøí pøípravka st. A Hoøice A � St. Místo 17.00
pøípravka st. B Hoøice B � Chomutice 17.00

Nedìle 14. záøí �áci star�í Hoøice � FKM Úpa 13.30
�áci mlad�í Hoøice � FKM Úpa 15.15
mu�i B Hoøice B � St. Místo 17.00

Støeda 17. záøí pøípravka st. A Hoøice A � Lu�any 17.00
pøípravka st. B Hoøice B � �eleznice 17.00

Sobota 20. záøí dorost mlad�í Hoøice � Rychnov n. Kn. 10.15
dorost star�í Hoøice � Rychnov n. Kn. 12.30

Nedìle 21. záøí mu�i A Hoøice � Dobru�ka 16.30

Ètvrtek 25. záøí pøípravka st. A Hoøice A � Kopidlno 17.00
pøípravka st. B Hoøice B � Stará Paka 17.00

Sobota 27. záøí dorost mlad�í Hoøice � Jièín 10.15
dorost star�í Hoøice � Jièín 12.30

Nedìle 28. záøí �áci star�í Hoøice � Náchod B 13.00
�áci mlad�í Hoøice � Náchod B 14.45
mu�i A Hoøice � Libèiny 16.30

V�echny domácí zápasy se hrají na høi�tích na Gothardì, výjimkou jsou utkání B týmu mu�ù,
který je hraje v Bøí��anech.

Dvojnásobnì úspì�ná byla premiéra fotbalistù
Jiskry Hoøice v 1. A tøídì, kam se po dvou letech
strávìných v ni��í soutì�i probojovali. V úvodním
utkání sezony vyhráli na domácím høi�ti v pres-
ti�ním derby nad mu�stvem z Lázní Bìlohrad
3:0, kdy� dvì branky domácího týmu zaznamenal
Tomá� Nálevka, jednu pøidal Michal Neppl.

Dlouho oèekávané utkání nakonec pøineslo ra-
dost nejen domácímu týmu a jeho fanou�kùm,
ale také vedení klubu. Na Gothard si toti� na�lo
cestu více ne� pìt stovek pøíznivcù fotbalu, kteøí
vytvoøili kvalitnímu zápasu dùstojné prostøedí a
výbornou atmosféru. K tomu také pøispìli hosté
tohoto zápasu. Pøi slavnostním úvodu pøivedli
oba týmy na høi�tì starostové obou mìst - hosty z
Lázní Bìlohradu Pavel �ubr, domácí hráèe Ivan
Dole�al, navíc èestného výkopu utkání se ujal ná-
mìstek hejtmana Královéhradeckého kraje Milo-
slav Plass. Poté diváci sledovali napínavé a kvalit-
ní utkání, ve kterém hosté z Lázní Bìlohradu sice
pøedvedli výborný výkon, ale pøi øadì �ancí ne-
pøekonali výborného domácího brankáøe Vlasti-
mila Hlacha, jednoho ze dvou nových hráèù, kteøí
se pro podzimní èást sezony v hoøickém týmu ob-
jevili. Naopak domácí Jiskra po hodinì hry vyu�i-
la dvou rychlých útokù a v prùbìhu necelých
dvou minut ji Neppl a Nálevka poslali do dvou-
brankového vedení. Pøesto�e domácí tým zápas
dohrával bez vylouèeného Filipa Svobody, druhé-
ho novice v týmu, jen� musel pøedèasnì ze høi�tì
kvùli druhé �luté kartì, pøidal je�tì tøetí gól - po
pìkném centru Dvoøáka ho nádhernou støelou z
voleje vstøelil znovu Nálevka.

O týden pozdìji se Jiskra pøedstavila na høi�ti
posílených Kunèic, které se netají touhou postou-
pit do krajského pøeboru. Hoøický tým ale ambi-
ciozního soupeøe zaskoèil výborným výkonem,
ujal se zásluhou Nálevky vedení a pøesto�e domá-
cí krátce pøed pøestávkou vyrovnali, Jiskra si pøi-
vezla cenný bod. Zaslou�enì, proto�e po pøestáv-
ce její hráèi pokraèovali ve velmi dobrém výkonu
a dokonce nebyli dalko od vítìzství.

Vedle A týmu mu�ù do sezony vstoupil také b
tým mu�ù Jiskry, který v úvodním zápase okres-
ního pøeboru porazil Dìtenice 3:1.

Nový soutì�ní roèník zahájili také mláde�nické
týmy Jiskry. Zde je dobré pøipomenout, �e Jiskra
v této sezonì do krajských èi okresních soutì�í
vysílá hned sedm dru�stev, co� je nejvíc v celé
historii klubu, který bude v roce 2010 slavit stole-
té výroèí od svého zalo�ení.

Jako první svá úvodní mistrovská utkání ode-
hráli dorostenci Jiskry. V krajské pøeboru se na
úvod støetli s Týni�tìm nad Orlicí, mlad�í ho po-
razili 3:2, star�í 4:0. O týden pozdìji záhajili své
úèinkování v krajské pøeboru, kam postoupili po
jarním prvenství v krajské 1. A tøídì, �áci. V No-
vém Mìstì nad Metují vyhráli star�í �áci vysoko

10:0, mlad�í tam prohráli 0:2. Tøi dru�stva pøí-
pravek (dvì star�í a jedno mlad�í), na zaèátek se-
zony je�tì èekají, doèkají se na pøelomu srpna a
záøí).

Poèet fanou�kù na mistrovském utkání s Láznì-
mi Bìlohrad i poèet dìtí, které aktivnì hrají fot-
bal, svìdèí o zájmu o tento sport v Hoøicích. Ve-
dení fotbalové oddílu si proto dovoloje v�echny
pozvat na høi�tì na Gothardì, kde se v týdnu pra-
videlnì trénuje a nìkdy hrají i mistrovská utkání,
jich� je nejvíce na programu o víkendech. Proto
vám pøiná�íme program domácích zápasù týmù
Jiskry, které sehrají následující mìsíc na gothar-
ském stadionu. Pøijïte se na fotbal podívat a po-
vzbudit hoøické týmy, budete srdeènì vítáni.

Radomír Machek

Jiskra hrála poprvé pod
novou vlajkou

První zápas nové sezony sehráli fotbalisté Jiskry
Hoøice pod novou vlajkou klubu. Podle návrhu
René Rejmana, jen� vycházel z historických pra-
menù vztahujících se k hoøickému klubu, ji ne-
chal vyrobit starosta mìsta Ivan Dole�al a pøi
slavnostním úvodu zápasu s Láznìmi Bìlohrad ji
také pøedal hoøickému klubu. Nová èernobílá
vlajka, respektující klubové barvy, tak bude v ná-
sledujících let vlát pøi domácích zápasech hoøické
Jiskry a vìøme, �e jejím hráèùm pøinese co mo�ná
nejvíce fotbalových úspìchù.

V souèasné dobì k tomu mají v�echny týmy Jis-
kry velmi dobré podmínky. Po letní rekonstrukci
travnatých povrchù obou høi�� na Gothardì, kte-
rá probìhla za finanèní pomoci hoøické radnice,
se fotbal v Hoøicích trénuje a hraje na skvìlých
høi�tích. Vedení fotbalového oddílu Jiskry by tou-
to cestou chtìlo podìkovat vedení mìsta za ve�-
kerou pomoc, kterou fotbalovému oddílu posky-
tuje a zároveò vyjádøit pøesvìdèení, �e tato po-
moc se mìstu vrátí v kvalitní nabídce sportovního
a spoleèenského vy�ití pro hoøické obèany.

Radomír Machek

HOŘICKÝM FOTBALISTŮM ZAČALA SEZÓNA,
ÚVODNÍ DERBY PŘITÁHLO STOVKY DIVÁKŮ Pozvánka

Štafetový běh Hořicemi
V�esportovní kluby Sporting Havana, Globál

Hoøice a Grey Grizzlies Hoøice poøádají dne 27. 9.
2008 v poøadí ji� ètvrtý  roèník soutì�ního klání
ve �tafetovém bìhu devítièlenných dru�stev  (9 x
cca 250m) � �Bìh vítìzství�. Z rozhodnutí øedi-
telství závodu se do leto�ního roèníku mohou pøi-
hlásit i novì pøíchozí dru�stva, èím�  tato spor-
tovní akce dosáhne masovìj�ího charakteru a po
zásluze mù�e být pojmuta i jako oficiální Hoøické
mistrovství svìta ve �tafetovém bìhu.

Tato velkolepá  událost probìhne na zdej�í ko-
munikaèní síti (silnice) s jednorázovým startem
od pomníku Mistra Jana Husa a cílem u Vì�e sa-
mostatnosti (tra� závodu povede Husovou ulicí
pøes námìstí Jiøího z Podìbrad, dále v protismì-
ru závodù 300 zatáèek Gustava Havla a� k souso-
�í legionáøù). Slavnostní start dle poètu pøihlá�e-
ných vypukne s výstøelem nejmenované palné
zbranì (odpálí Jaroslav Kotrbáèek) dne 27. záøí
2008 v 11 hodin. Startovné se neplatí! Sportovci
bì�í na vlastní nebezpeèí, ale celý prùbìh závodu
probìhne v doprovodu vozidla Mìstské policie
v Hoøicích, pøípadnì i vozidla Policie ÈR. Pro
první tøi umístìná dru�stva jsou pøipraveny po-
hárové trofeje. Po dokonèení závodu a jeho slav-
nostním vyhlá�ení je naplánováno pro zúèastnì-
né borce sportovní odpoledne v areálu autokem-
pu AMK Hoøice (turnaj v nohejbale, volejbale,
basketbale) i s mo�ností obèerstvení v restauraè-
ním zaøízení rodiny Kuglerových.

Pøihlá�ky do závodu je nutno podávat pøedem
u øeditele závodu Víti Kotrbáèka, nebo na tel. èís-
le 606 109 852 (slabomyslní a nezletilci nevolej-
te). Tì�íme se na Va�i úèast. Doposud pøihlá�ení:
Sporting Havana, Globál Hoøice, Grey Grizzlies
Hoøice, Holovousy.

Historie běhu vítězství
�Bìh vítìzství� volnì navazuje na �tafetový �Bìh

pøátelství� poøádaný za první republiky vìhlas-
ným, sportovnì trempským klubem Grey Grizly
Hoøice. Toto sportovní klání bì�cù, které se usku-
teènilo poprvé roku 1937 (pøed 70 lety) patøilo ve
své dobì neodmyslitelnì ke koloritu sportovních
aktivit na pùdì na�eho mìsta. Tra� je dlouhá pod-
le posledních mìøení 2310 m a je doplnìna na-
prosto hrozivým pøevý�ením do Borku. První po-
váleèný roèník byl uspoøádán díky snaze nìkolika
obìtavcù spjatých ze souèasným klubem Grey
Grizzlies Hoøice v roce 2005 a jeho vítìzem se
stal Sporting Havana s èasem 6:21. Na druhém
místì se umístili Grey Grizzlies Hoøice a na tøe-
tím Globál Team. O rok pozdìji v roce 2006, ten-
tokráte ji� za poøadatelství týmù Sporting Hava-
na a Globál Hoøice vítìzí opìt sprinterská esa ze
Sportingu Havana, tentokráte v rekordním èase
6:00. Druhé místo obsadil Globál Hoøice a na tøe-
tím skonèil Grey Grizzlies Hoøice. V loòském roè-
níku 2007 zvítìzili nepøemo�itelní borci ze Spor-
tingu Havana - èas se nemìøil, byl jistì opìt re-
kordní. Na druhém místì se umístil Globál Hoøi-
ce, na tøetím Grey Grizzlies Hoøice a ètvrtou pøíè-
ku obsadil hned ve své premiéøe tým bikerù MTB
Hoøice.                                                                            VpK

Pozvánka

Nohejbalový turnaj
V sobotu 4. øíjna 2008 probìhne v malebném

areálu tenisových dvorcù u Smetanových sadù
dal�í roèník populárního nohejbalového turnaje
� O krakono�ùv pohár IV. Celá akce vypukne
v pøípadì pøijatelného poèasí v 9 hodin støedoev-
ropského èasového pásma. Do turnaje se mohou
pøihlásit tøíèlenná dru�stva a startovné bude èinit
200 Kè na tým. Pøihlásit se je mo�no pøedem na
tel: 606 109 852 (slabomyslní a nezletilci nevolej-
te), nebo pøímo pøed zaèátkem turnaje v místì
konání. Po celou dobu sportovní akce bude
k dispozici obèerstvení. Tì�íme se na Va�í úèast,
sportu zdar!                                                                   VpK.


