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OBČASNÉ
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Poèet osobností v muzeu se náhle zvý�il � Poèet hejtmanù ODS se náhle sní�il � Kdo pøijede zahrát na jazzové
veèery � Jak se bude parkovat v Hálkovce �  Co vzkazují cyklisté zastupitelùm � Kdo za nás bude mluvit

v Hradci � O èem bude mluvit Leo� �imánek v Korunì � Nechoïte jen tak � Neèekejte na doktora � Jak dobìhla
ta �tafeta � FC Petras vstali z mrtvých �                                                   Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

PHILIP CATHERINE TRIO
Ka�dý roèník festivalu má své hvìzdy. K tìm se

øadí i svìtová kytarová legenda Philips Catherine,
který pøiletí se svým triem do Hoøic pøímo
z Bruselu, kde den pøed tím koncertuje. Philip se
narodil v Londýnì v hudební rodinì v roce 1942.
Pozdìji se s rodièi odstìhoval do Belgie, kde �ije
dodnes. Mezi pøední evropské jazzové hráèe pro-
nikl v 60. letech, kdy zaèal spolupracovat se �piè-
kovými muzikanty jako jsou Lou Bennett, Billy
Brooks, John Lee, Jean Luc Ponty, Lary Coryel,
Alphonse Mouzon, Kenny Drew a mnoha dal�ími.
Ve svìtì je obdivována zvlá�tì emotivní a expre-
sivní lyrika jeho hry, která je lehce rozpoznatelná
a nezamìnitelná. V posledních letech se vìnoval i
zajímavým sólovým projektùm, kde vyu�ívá sou-
èasných technických vymo�eností a tvoøí sám
skladby pøímo na jevi�ti. Tøeba nám to pøedvede i
v Hoøicích. Spoleènì s Philipem Catherinem se v
Korunì pøedstaví dal�í èlenové tria Philippe Aerts
na kontrabas a Domenico Verderame na bicí.

Celý program leto�ních jazzových veèerù
pøiná�íme na stranì 4.

Jazznights 2008Máme to za sebou

Nejstarší obyvatelka kraje
(Marie Fišerová, 104) se vypravila k volbám

mezi prvními. Při vstupu do volební místnosti ji
očekávali četní reportéři a televizní kamery.

Náš obrázek je od Michala Kuchty.

Jak hlasovaly Hořice
V Hoøicích pøi�lo do volebních místností 40%

oprávnìných volièù. Zisk jednotlivých stran byl
následující:
 

ÈSSD: 886 hlasù (31,06 %)
ODS: 657 (23,03 %)
Volba pro kraj: 489 (17.14 %)
KSÈM: 364 (12,76 %)
SNK Evrop�tí demokraté: 164 (5,75 %)
Strana zelených: 96 (3,33)
Koalice pro Královéhradecký kraj: 84 (2,94 %)
Pøednostní hlasy hoøických volièù 8 hoøickým

kandidátùm (a pøednostní hlasy celkem v kraji):
Jaroslav Vácha (VPK) 242 (446) 
Hana Richtermocová (VPK) 208 (335)
Jaroslav Winter (ODS) 109 (304)
Pavel Sieber (ODS) 70 (214)
Jana  Køí�ová (KSÈM) 62 (269)
Markéta Havlíèková (Strana zelených) 13 (45)
Vladimír Honegr (Strana zelených) 4 (14)
Jaroslav Ku�el (Strana zelených) 3 (14)

Zdroj:www.horice.org

Výsledky voleb do
krajského zastupitelstva

K volbám pøi�lo necelých 42 % zapsaných volièù
a volili takto:

ÈSSD: 57.351 hlasù (31,94 %)
ODS: 43.688 (24,33 %)
KSÈM: 24.189 (13,47 %)
Koalice pro KH kraj: 13.794 (7,68 %)
SNK Evrop�tí demokraté: 10.824 (6,02 %)
Zisk mandátù do 45èlenného zastupitelstva:
Èeská strana sociálnì demokratická: 18
Obèanská demokratická strana: 13
Komunistická strana Èech a Moravy: 7
Koalice pro Královéhradecký kraj: 4
SNK Evrop�tí demokraté: 3
Hoøice bude v kraji zastupovat Jaroslav Winter

(ODS), v zastupitelstvu bude zasedat také Marti-
na Berdychová z nedalekých Holovous (ED).

Dal�í strany se pøes 5% hranici nedostaly (mezi
nimi i Volba pro kraj, její� kandidáti v Hoøicích
dosáhli tøetího nejlep�ího výsledku).

Nečekejte na doktora
letos už 11. října

 Díky nezmìrné obìtavosti  a zapálení pro vìc
pøedsedkynì místní organizace svazu diabetikù v
Hoøicích paní Ladislavì Tolárkové se uskuteènil
ji� jedenáctý roèník bezplatného mìøení choleste-
rolu, glykémie a krevního tlaku pro veøejnost.

Zdravotní sestry  z  Mìstské nemocnice -  Zdena
Ma�ková, Dana Hátlová, Ivana Matou�ková,
Soòa Kerelová, Eva Èí�ková a z Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové zdravotní sestry Romana
Tou�ková, Alena Svobodová  mìøily krevní tlak,
hladinu cholesterolu  v krvi a hodnotu glykemie
v krvi, pomáhal jim pan Jedlièka.

MUDr. Irena Bartoníèková, MUDr. Grosmann a
MUDr. Josef Baraòák  zhodnotili  obèanùm na-
mìøené  hodnoty a  pøi patologických výsledcích
doporuèili dal�í postup. Paní Gabrielová z MìÚ
Hoøice odboru sociální a zdravotní péèe  poskyto-
vala poradenství v této oblasti a k dispozici byly i
propagaèní a informaèní materiály VZP, které do-
dala krajská poboèka  VZP Hradec Králové

Zdravou vý�ivu z obchodu Dobrùtky  nabízela
paní Hellingerová. Pivovar Náchod vìnoval  dia  a
nealkoholické pivo. Tyto produkty nabízela pøí-
tomným paní Nováková - Nápoje

Hamé Babice pøedvedla bohatý sortiment vý-
robkù odpovídající racionální  vý�ivì.

Pøístrojové vybavení poskytla firma ROCHE.
V�e finanènì sponzorováno Mìstem Hoøice a

Královehradeckým krajem, bez jejich� vstøícnosti
by se tato akce nemohla uskuteènit.

Odmìnou v�em, kteøí se na  akci  dobrovolnì
podíleli byly kvìtiny  od paní Macháèkové a pocit
vyu�itého volného èasu pro dobrou vìc.

Foto a text Soòa Kerelová

Výročí vzniku samostatného státu jsme si zvykli připomínat u Věže samostatnosti. Shodou
okolností je to dnes asi nejvýznamnější památník na vznik našeho státu v republice a je dobře,
že se v posledních letech nacházejí peníze na jeho údržbu. Při zakládání stavby byl v Hořicích

prezident Masaryk a městská kronika cituje jeho slova adresovaná tehdejšímu starostovi Rudlovi
před odjezdem: „Abyste se, pane starosto, dostavění věže dočkal!“  A tak se člověku už po léta
vtírá pořád stejná (a neodbytná) myšlenka: Jak ono to s tou naší samostatností vlastně je, když

jsme Věž samostatnosti nedokázali ani za devadesát let dokončit?

Někteří občané nesou volební výsledky
opravdu těžko. Dokumentární fotografii

poslala naše čtenářka Blanka.

K oslavám výročí republiky patří samozřejmě vzpomínka na našeho prvního prezidenta.
Nejnovější Masarykův pomník vznikl v Hořicích, v ateliéru Romana Richtermoce. Odhalili jej

v úterý v Ústí nad Labem a před dokončením práce jej stačil vyfotit Václav Bukač.

Oslavy 90. výročí samostatnosti
Čestným hostem oslav 90. výročí prohlášení samostatnosti Československa byl podplukovník

Josef Vitoch, veterán 2. světové války, účastník bitvy u Dukelský průsmyk. Devadesátiletý muž,
jehož rodové kořeny lze najít v nedaleké Dobré Vodě, pronesl obsáhlý projev.
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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

 Vzkříšení FC Petras
Èinnost dnes ji� tøicetiletého klubu fotbalových

nad�encù v posledních dvou letech velmi zeslábla.
Pravidelná sobotní klání za sokolovnou se odehráva-
jí ji� jen v podzimních a zimních mìsících a to je�tì
za nevelkého poètu hráèù (vìt�inou tak osmi). Vìk
se bohu�el nedá zastavit, nemoci a do�ivotní zdra-
votní problémy decimují na�e øady. Na druhé stra-
nì, kdo je�tì po �edesátce hraje fotbal? A tak jsou
na�e øady postupnì doplòovány hráèi juniorského
vìku,  kteøí si s námi obèas pøijdou zahrát.

Po témìø pùlroèní fotbalové neèinnosti do�lo
k zásadnímu obratu. Pøijali jsme po tøech letech vý-
zvu na�eho tradièní soupeøe a rivala, týmu Uragán
Milovice, sehrát v mìsíci øíjnu dvì utkání.
URAGÁN MILOVICE – FC PETRAS 4:2 (2:0)

Hrálo se na výbornì upraveném høi�ti
v Milovicích. Pøed zaèátkem utkání jsme mìli obavy
z na�eho výkonu, ale nakonec to nebylo a� tak �pat-
né. V na�em týmu nastoupil po nìkolikaleté pauze
opìt Dieter Palisch a patøil k oporám týmu. Na na-
�em výkonu byla znát nerozehranost a �patná, místy
a� nulová fyzická pøíprava. V mu�stvu hrají i majite-
lé èi èekatelé kloubních náhrad a to se projevuje na
zhor�eném pohybu hráèù. Ale bojovnost a obìtavost
tyto handicapy odstraòuje. Za ji� hrozivého stavu
0:3 se nám podaøilo sní�it díky na�emu kanonýrovi
(z toho jednou bodlem), na vyrovnání jsme v�ak ji�
nedosáhli. Branky domácích Carlos Paneira 2, Kylar
a Janák 1, na�e branky vsítil obì Kotrbáèek. Sestava
FC Petras: Erban � Petráèek st., Palisch, Klapka, Do-
le�al, -�ulc, Petráèek ml., Koøínek � Kotrbáèek.
URAGÁN MILOVICE – FC PETRAS 4:2 (1:0)

Odveta se hrála za tøi týdny. Výsledek je sice stej-
ný, jiný byl ale prùbìh zápasu, ve kterém jsme byli
aktivnìj�í a také jsme si vypracovali øadu branko-
vých �ancí, které jsme bohu�el nedokázali vyu�ít.
Øada na�ich kmenových hráèù se z rùzných dùvodù
 zápasu nezúèastnila, a tak utkání odehrál juniorský
tým doplnìný nìkolika mazáky (mrzáky). Dobøe za-
chytal Erban, oporou obrany byl Koøínek. Støelecký
koncert pøedvedl domácí hráè Václav Souèek, který
vstøelil dvì branky (z toho jednu do vlastní branky) a
druhou nám z penalty. Branky domácích nehlá�eny,
za nás Hátle ml. a vlastní. Na�e sestava: Erban � Sa-
mek, Kotrbáèek, Koøínek, Dole�al � �ulc, Petráèek
ml., - Hátle ml., Lulek.

Závìrem bych chtìl pozvat v�echny �ijící a stále se
je�tì hýbající kamarády, aby se v tomto podzimním
èase znovu zapojili do fotbalové èinnosti. Informace
získají u bratra Dole�ala a bratra Bímy.                   JUB

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

V sobotu 20. záøí 2008 se v rámci oslav 110. vý-
roèí hoøického obchodního �kolství nechala sku-
pina absolventù a pracovníkù �koly spoleènì vy-
fotografovat. Fotografie je vpravo.

Den otevřených dveří
v hořické
obchodní akademii

Obchodní akademie v Hoøicích poøádá ve dnech
28. a 29. listopadu 2008 Dny otevøených dveøí
pro �áky vycházející ze základních �kol a jejich ro-
dièe. Pøijïte se k nám do �koly podívat.  JK

Hořické obchodní
školství oslavilo 110 let
svého trvání

GreyGrizzlies již řádí
na ledových plochách

Jak jsme si ji� zvykli, tak témìø zároveò
s poèátkem hokejové extraligy zaèíná také sezona  i
Hoøickým hokejistùm. Ti zaèali po nìkolika trenin-
gových kempech opravdu od podlahy.

V LHL- Lomnické hokejové lize jim rozpis urèil na
rozjezd tým od Trosek , a to Rovensko B a odnesl to
zatím pøijatelným výsledkem 6:1. V tomto zápase se
zaskvìl hattrickem staronový kapitán medvìdù
J.Erben. Dal�í dva soupeøi to odnesli ji� dvoucifer-
ným èíslem na jejich kontì, Semily 14:1 a Piráti
z Jièína dokonce 17:2. V tìchto dvou zápasech vstøe-
lil ofenzivnì ladìný bek I.Karban rovných 10 gó-
lù.Jinak si v Lomnici zastøíleli v�ichni a na kontì ka-
nadského bodování má záznam témìø ka�dý kdo se
v tìchto zápasech sklouznul.

Hoøiètí hokejisté se zapojili, ji� tradiènì do Novo-
byd�ovské hokejové ligy a prvním soupeøem byl tým
z Kunèic. I zde GG pokraèují na vlnì vysokých vítìz-
ství jako v Lomnici. Soupeø od Hradce  vytahoval
puk z branky 17x a GG pouze 2x.

K tìmto pìkným výsledkùm pøispìli také dvì nové
tváøe GG.  Útok posílil Dan Moliè a v brance kouzlil
Jiøí Hradecký.

Je s podivem, �e se je�tì v Hoøicích nebo okolí ob-
jeví nìjaký hokejista, nebo� hokejová generace z dob
ÈSAO a ZD Dobrá Voda, kde hráli vìt�inou Hoøièá-
ci, øádnì zestárla a jen ojedinìle nìkdo je�tì hraje.
Aktivnì snad jen za Grizzlies L.Petera, L.Rössel.

Hokejovou tradici ve mìstì se sna�í Medvìdi udr-
�et zuby nehty. Jen pro orientaci jak to s mládím v
Hoøickém hokeji je: Za druholigový Jablonec hraje
junior Jára Mádle, v Kolínì dorostenec Kuba Koko-
�ín, v Hradci Králové hrají velmi úspì�nì  Milo� a
Tomá� Zahradníkovi, za nejmlad�í Kuba Tomá�ek a
Filip Draslar. V pøípravì pøed�kolákù  v Nové Pace
je pokraèovatel slavného hokejového rodu Pospí�ilù
� Honzík.

Tak�e bych øekl, �e koøeny v tomto smìru má ho-
kej v Hoøicích pevné, jen aby nebyly na pískovém
podlo�í. Podle na�ich informací se projekt na umì-
lou plochu opìt odlo�il. Jinak pøejeme v�em  uvede-
ným, aby se jim sezona podaøila a hokej zde nedo�el
 zapomnìní. O dal�ích výsledcích budeme ètenáøe a
pøíznivce GG prùbì�nì informovat.                          Cuk.
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Hoøiètí chovatelé, kteøí v mìsíci dubnu oslavili
108 let trvání chovatelského spolku v Hoøicích,
uspoøádali ve dnech 12. � 14. záøí 2008 ve svém
chovatelském areálu Na Závisti tradièní chovatel-
skou výstavu s okresní soutì�í okrasného ptactva
a soutì�í mladých chovatelù. Výstavu obeslalo 80
vystavovatelù ze �irokého okolí ( Jièín, Kopidlno,
Láznì Bìlohrad, Nová Paka,Vysoké Veselí, Hra-
dec Králové, Tøebechovice pod Orebem, Pardubi-
ce, �), kteøí vystavovali 242 kusù králíkù ve 41
barvách a rázech, 81 kusù drùbe�e v 18 barvách a
rázech, 85 kusù holubù v 15 barvách a rázech, 50
kusù papou�kù v 23 druzích a mutacích.

Souèástí výstavy byla i oblastní výstava andu-
lek, na které bylo k zhlédnutí více jak 200 kusù
v rùzných barvách a mutacích. Ve výstavních vit-
rínkách bylo vystaveno nìkolik plazù, terarijních
zvíøat a novì byla pøipravena velká expozice 6
druhù suchozemských �elv.
VÝSLEDKY VÝSTAVY A UDĚLENÁ OCENĚNÍ:

Králíci: 18 èestných cen obdr�eli: Anto� J.,
P�enièka Z., Kada O., Jurica P.(3x), Bark J., Lau�-
man J., Kracík M., Smutný O., Hambálek �.(2x),
Erbenová Z., Havelka M.(2x), Heger R., Vaòou-
èek F., Vaòouèek J.,

a 2 putovní poháry: Havelka M.(nejlep�í králík
výstavy) a Lu�tinec K. (celková èinnost � pohár
ZO)

Drùbe�: 5 èestných cen obdr�eli: Kárová H.,
Heger R. (2x), Erbenová Z., Hajský J, Enge J.

 a 2 putovní poháry: Kárová H.(pohár starosty
mìsta a pohár ZO)

Holubi: 6 èestných cen obdr�eli: Stránský M.,
Heger R., Havelka M., V�eteèka J., Pazderka P.,
Paleèek V. a 1 putovní pohár: Heger R.(pohár ZO)

Papou�ci: okresní soutì� - 3 ceny obdr�eli:
Rücker J., Hajský J., Ma�átková L. a 1 putovní po-
hár � Rücker J. (okresní putovní pohár) -  9 èest-
ných cen obdr�eli: Ma�átko J., Rumlová D., Haj-
ský J., Lelek J., �afránek Z. (2x), Matìjíèek B.,
Rücker J., Kavan J., a 1 putovní pohár: Hajský J.
(putovní pohár ZO).
OKRESNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ:

5 èestných cen obdr�eli: Divoká P. (korálovka),
No�ièka  R. (morèe domácí), Radová D. (pískomil
mongolský), Petráèková K. (u�ovka èervená), Pa-
jasová K. (�elva leopardí) a 1 putovní pohár � nej-
lep�í mladý chovatel � Pajasová K.

Oblastní soutì� andulek: 13 vítìzù skupin:
Svato� P. (4x), Roèek M. (4x), Zajíc M. (2x), Ze-
man M., Hofman M., Janda S. a 4 putovní poháry
obdr�eli: Vítìz výstavy � Roèek M., Protìj�ek vý-
tì�e � Roèek M., Nejlep�í odchov � Svato� P.,
Protìj�ek nejlep�ího odchovu � Zahálka V.

Prvními náv�tìvníky byly ji� v pátek ráno dìti
z mateøských a základních �kol z Hoøic a okolí.
Pøedev�ím pro nì byl pøipravený dìtský koutek  s
oslicí a bohatá tombola. Pro veøejnost byla výsta-
va otevøena odpoledne od 14 hodin.

Náv�tìvníci si mohli dokoupit pro své domácí
chovy vystavovaná zvíøata a chovatelské potøeby.
Celou výstavu provázelo chladné  poèasí, ale i tak
se leto�ní náv�tìvnost vy�plhala na  2 200 osob!

Pøi posuzování zvíøat tradiènì velmi pomohli
studenti 1. roèníku Støední zemìdìlské �koly
v Hoøicích.

Hoøická výstava byla i nominaèní výstavou pro
leto�ní krajskou chovatelskou výstavu, která se
koná v øíjnu, v Novém Mìstì nad Metují. Hoøice
budou reprezentovat tito èlenové: Erbenová Z.,
Hambálek �., Havelka M., Heger R.

Touto cestou bychom rádi podìkovali v�em na-
�im sponzorùm, nebo� ani na�e výstava  se neobe-
�la bez jejich podpory.  Jmenujeme alespoò ty
nejvìt�í:

Mìsto Hoøice, Aveflor, a.s. Budèeves, Elmont
spol. s r.o., Festa Ale�, Havex auto s.r.o Hoøice,
�kolní statek Hoøice, ZD Dobrá Voda u Hoøic.

V neposlední øadì je tøeba podìkovat èlenùm
ZO ÈSCH v Hoøicích za jejich práci pøi zaji�tìní
prùbìhu celé výstavy.                            Josef Ma�átko

jednatel ZO ÈSCH Hoøice

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

Velcí medailisté…
V mìsíci záøí byla na hoøických kurtech zakon-

èena finálovými duely neregistrovaná soutì� do-
spìlých v tenise � Neregistrovaní Cup 2008.
Tohoto presti�ního sportovního klání probíhají-
cího vyjma letních prázdnin po celou dobu herní
sezóny se v leto�ním roce zúèastnilo hned 10
skvìle motivovaných týmù. Pøekvapivým vítìzem
celého turnaje se stal nováèek v soutì�i The In-
valids Legends Team, slo�ený z bývalých opor
hoøických závodních týmù Ale�e Poura (achilov-
ka), Martina Poura (kolena), Máry Neèesaného
(záda a stehenní sval) a Petra Vyskoèila alias
Hopa. Tito vý�e jmenovaní na�li v celé soutì�i
pøemo�itele pouze jednou, kdy� smolným zpùso-
bem podlehli Technickým slu�bám Hoøice. Na
druhém místì se umístil tým JKD ve slo�ení Vla-
dislav Jahelka, Petr Bíma a Honza Kulhánek.
Tøetí pøíèku obsadilo ji� jednou zmiòované dru�-
stvo Technické slu�by Hoøice, které hájilo
barvy své mateøské spoleènosti ve slo�ení Mirek
Souèek, Fanda Jína a Robert �afaøík. Ètvrté mís-
to a zároveò bramborou medaili získal tým JKP
ve slo�ení Martin Kubi�ta, Lubo� Petera a Milan
Jandera. První dva jmenovaní byli zároveò hlav-
ními poøadateli celé soutì�e. Tím byla s definitiv-
ní platností zakonèena oficiální èást tenisové se-
zóny. S prvními teplotními mrazíky se toti� celý
útulností prolnutý areál v blízkosti sadu Bedøicha
Smetany ulo�í k odpoèinku, aby naèerpal své le-
tos ji� opotøebené síly. Pevnì vìøme, �e se zde na
jaøe v�ichni sportovní nad�enci opìt vespolek se-
tkají za plného zdraví a dobøe naladìní do dal�ího
veletoèe  tenisových akcí a utkání.

Na pøilo�eném ilustraèním fotu poøízeném vy-
soce potentním objektivem místního paparazzi
(VpK) jsou zachyceni èlenové vítìzného dru�stva
se získanou pohárovou trofejí - z leva stojí Marek
Neèesaný, Ale� Pour a úplnì vpravo Mar�as
Pour (nìkolik málo hodin pøed zranìním oblièe-
je). Petr Vyskoèil je v okam�icích poøízení sním-
ku úplnì mimo, proto�e o nìm ke své smùle pros-
tì neví.                            Sportu zdar, Ví�a Kotrbáèek

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Ohlédnutí za tradiční
hořickou
výstavou chovatelů

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.

SLOUPEK  STAROSTY

NÁJEMNÉ TROCHU JINAK
Rada schválila nový vzor nájemních smluv

na pronájem nemovitostí ve vlastnictví Mìsta
Hoøice. Nejvìt�í zmìnou ve smlouvách uzaví-
raných s mìstem  bude uzavírání smluv na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou, alterna-
tivnì na dobu urèitou. Novì byla také stano-
vena minimální vý�e nájemného na 100 Kè.
ZMĚNA INVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU
NA POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRÁDELNY

Rada mìsta schválila zmìnu investièního
pøíspìvku na poøízení technologie do prádel-
ny ve vý�i 608.455,- Kè. Sociální slu�by mìsta
Hoøic vyèerpali  500 tis nákupem 2 ks su�ièek
a 1 ks �ehlièe prádla. Do prádelny bude za-
koupena prùmyslová 10 kg praèka za 108 tis,
která nahradí dvì porouchané praèky.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
PRO DOMOV SV. JOSEFA V ŽIRČI

Rada mìsta poskytla finanèní pøíspìvek Do-
movu sv. Josefa v �irèi  ve vý�i 15.000 Kè. Ne-
státní zdravotnické zaøízení poskytuje trvalý
nebo odlehèovací pobyt pro nemocné s roz-
trou�enou sklerózou. Lidé zde nacházejí od-
bornou zdravotní péèi a mají zde mo�nost �ít
plnohodnotný, aktivní a dùstojný �ivot. Peèu-
jícím rodinným pøíslu�níkùm nabízí poraden-
ské slu�by o domácí péèi a roztrou�ené skle-
róze. Celoroènì jsou v tomto domovì ubyto-
vání i obyvatelé Hoøic. Po odeètení pøímých
plateb klientù, dotací, pøíspìvkù a darù schází
roènì na jedno lù�ko v tomto zaøízení 118 tis.
Kè.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
PRO HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ

Hospic Ane�ky Èeské pomáhá pacientùm
s pøevá�nì onkologickým onemocnìním a je-
jich blízkým. Nabízí péèi a ubytování pacien-
tùm i jejich rodinám. Péèi poskytují lékaøi,
odborný zdravotnický personál, sociální pra-
covnice, psychoterapeuti, knìz a dobrovolní-
ci. Cílem hospicové  péèe je minimalizovat bo-
lest a zmírnit v�echny obtí�e plynoucí ze zá-
kladní diagnózy.

Klienty tohoto zaøízení jsou velmi èasto i ob-
èané z Hoøic a blízkého okolí. Hospic Ane�ky
Èeské �ádá mìsto o finanèní pøíspìvek ka�do-
roènì. Rada mìsta schválila finanèní pøíspì-
vek na provoz zaøízení Hospic Ane�ky Èeské
v Èerveném Kostelci  ve vý�i 15.000,- Kè.
OSOBNOST MĚSTA ROKU 2008

Rada mìsta schválila jako osobnost mìsta
Hoøice za r. 2008 pana Mgr. Václava Bukaèe
za grafické zpracování knihy o Hoøicích �Ho-
øice odedávna dodne�ka� a  za  vydávání Ho-
øických obèasných novin. V kvalitnì nabité
konkurenci osobností navrhovaných na tuto
ka�doroènì udìlovanou cenu byl tentokrát
potvrzen opravdu ten nejlep�í z nejlep�ích.
Kniha má vysokou úroveò grafického zpraco-
vání, je výsledkem mnohaleté práce a zcela
jistì potì�í i ty nejnároènìj�í ètenáøe a milov-
níky obrázkových publikací. Kní�ka oslovuje
hoøické patrioty, obèany, kteøí milují na�i his-
torii, i rodáky, kteøí �ijí v zahranièí. Autorkou
textù knihy je PhDr. Oldøi�ka Tomíèková, kte-
rá se stala osobností roku 2006. Knihu pro
potì�ení i pouèení spoluobèanù pøipravilo
Hoøické muzeum a vydalo Mìsto Hoøice roku
2008.
DOFINANCOVÁNÍ ATLETICKÉHO HŘIŠTĚ
U GYMNÁZIA

V záøí byla zahájena výstavba atletického
høi�tì gymnázia. Na financování tohoto pro-
jektu se podílí Evropská unie prostøednictvím
Norských fondù, a Královéhradecký kraj. Pøí-
spìvek tìchto institucí by nemìl pøesáhnout
èástku 7.300 tis. vèetnì DPH. Pøíspìvek
z rozpoètu Mìsta Hoøice na dofinancování
�kolního høi�tì Gymnázia a SO� � etapa II. by
mìl èinit 1.187 tis Kè. Rada mìsta ulo�ila sta-
rostovi I. Dole�alovi provìøit mo�nosti pøeve-
dení finanèních prostøedkù na opravy, které
plynou mìstu z nájemného prostøednictvím
Královéhradeckého kraje, pøípadnì provìøit
dal�í mo�nosti financování tohoto projektu.
DOTACE NA PROJEKTOVOU
DOKUMENTACI  VODOVODU DACHOVY

Z dùvodu nutnosti výstavby nového vodovo-
du pro èást obce Dachovy, Mìsto Hoøice po-
�ádalo o poskytnutí dotace na projektovou
dokumentaci.

Rada mìsta vzala na vìdomí  oznámení
Krajského úøadu Královéhradeckého kraje o
rozdìlení finanèní podpory a schválila pøijetí
investièní dotace ve vý�i 250 000,- Kè na
zpracování projektové dokumentace na akci
�Vodovod Dachovy�. Rada mìsta ulo�ila sta-
rostovi I. Dole�alovi podepsat smlouvu o po-
skytnutí dotace z dotaèního programu �Roz-
voj infrastruktury v oblasti vodního hospo-
dáøství (zásobování pitnou vodou a odkanali-
zování) obcí do 2000 EO�  mezi Mìstem Hoøi-
ce a Královéhradeckým krajem.
OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Rada mìsta schválila smlouvu o dílo mezi
Mìstem Hoøice a TS Hoøice, spol. s r.o. na
opravu veøejného osvìtlení v Hoøicích � od-
stranìní závad zji�tìných pøi revizních kont-
rolách (Barákova, �erotínova a �i�kova ul.).

Rada mìsta schválila smlouvu o dílo mezi
Mìstem Hoøice a TS Hoøice, spol. s r.o. na
opravu veøejného osvìtlení v Hoøicích � od-
straòování závad zji�tìných pøi revizích (Al�o-
va ul. , bytovky ZEZ, Luèní ul.).

Rada mìsta schválila smlouvu o dílo mezi
Mìstem Hoøice a TS Hoøicekovského 1457, na
provedení periodické revize veøejného osvìt-
lení v Hoøicích a pøidru�ených obcích (Dacho-
vy, Chvalina, Chlum, Bøezovice) a vypracování
pøíslu�ných revizních zpráv. Rada mìsta ulo-
�ila  starostovi I. Dole�alovi podepsat vý�e
uvedené  smlouvy o dílo.
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ODSTRANĚNÍ NÁLETO-
VÝCH DŘEVIN

Rada mìsta schválila smlouvu o dílo è. 8/
2008 mezi Mìstem Hoøice a TS       Hoøice,
s.r.o. na úpravu prostranství na ji�ní stranì
fotbalového høi�tì v Hoøicích na pozemcích
Mìsta Hoøice.
PARKOVÁNÍ V ULICI HÁLKOVA

Na základì èetných �ádostí obèanù bydlících
v Hálkovì ulici vztahujících se k  parkování na
jedné stranì této ulice, rada pøehodnotila své
stanovisko trvat na stávajícím stavu parková-
ní v této ulici a obnovit odsouhlasené doprav-
ní znaèení. Rada schválila následující  postup
pøi odstavování vozidel v Hálkovì ulici:

1. Ve smìru od �koly ke Korunì omezit rych-
lost na 30 km/hod., stejnì jako je to opaèným
smìrem.  Souèasnì i omezit vjezd v tomto
smìru vozidlùm nad 3,5 t, kromì autobusù
MHD

2. Soubì�nì hledat øe�ení pro mo�nost par-
kování 10 - 15 vozidel mimo tento prostor.

STØÍPKY Z RADY
MÌSTA HOØIC
KONANÉ DNE 20. ØÍJNA  2008
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Bohoslužby
Bohoslu�by CÈSH se slou�í ka�dou 1. a 3. nedìli

v mìsíci v bývalé synagoze v Tovární ulici, tento-
krát 2. a 16. listopadu, v�dy od 14 hodin. V nedìli
2. listopadu se pøi bohoslu�bì uskuteèní �Vzpo-
mínka na v�echny vìrné zemøelé�, pøi ní� budou
pøipomenuta jména na�ich drahých zesnulých.
Dal�í informace naleznete na synagoze a ve vý-
vìsce na hotelu Beránek.

Prodám sadu zimních pneumatik
Prodám ètyøi zimní pneumatiky Barum Polaris

185/60R-14, ujeto cca 5000 km, za 2 800,- Kè
(30% pùvodní ceny).

Telefon 775 291 242.

Přijmeme obchodního referenta
Pøijmeme obchodního referenta na zkrácený

pracovní úvazek.
Bli��í informace na telefonu 603 511 660.

MGR. HELENA BARTO�OVÁ:

DORNOVA   METODA
OPĚT  V  HOŘICÍCH,
ALE  TROCHU  JINAK

Jsou to ji� ètyøi roky, co se v Hoøicích praktikuje
dnes u� pomìrnì známá metoda � Dornova tera-
pie. Jedná se o metodu, jí� se neinvaznì napravu-
jí klouby a obratle jemným tlakem.  Ètyøleté zku-
�enosti v soukromé praxi mì pøivedly k poznání,
�e jde o zpùsob ulevování bolesti zad a kloubù,
který je tak trochu ojedinìlý. Není toti� pøíli�
mnoho terapií, kterými by se mohly uvádìt obrat-
le a klouby do pùvodní polohy bez invazního zá-
sahu.

Z tohoto dùvodu jsem se rozhodla praktikovat
Dornovu metodu nejen jako doplòkovou, ale i
jako celkovou hodinovou terapii. Hodinová tera-
pie obná�í srovnání nestejné délky dolních kon-
èetin, 10 � 15 min. Breussovu  masá�  ( v tomto
pøípadì pouze jako pøípravu pro manipulaci
s obratli),�srovnání� pánve, �pøerovnání� celé pá-
teøe a pletence ramenního, vèetnì kloubù horních
konèetin. Terapie konèí nácvikem svépomocných
cvikù, které imitují práci terapeuta. U obratlù po-
sunutých do strany se pou�ívá tlak palce do trno-
vého výbì�ku pod úhlem 45°(s výjimkou krèních,
kde se pùsobí na pøíèný výbì�ek), u obratlù posu-
nutých �dovnitø� (ventrálnì), baòkování.

Pokud má být terapie úspì�ná a výsledky pokud
mo�ná trvalé je nutné, aby klient cviky, které tr-
vají nìkolik sekund, opakovanì provádìl, ne� do-
jde ke stabilizaci obratlù nebo kloubù. Laicky vy-
svìtleno jde o to, �e svaly, které se k obratlùm a
kloubùm upínají, mají tendenci pøerovnané kosti
�táhnout� zpìt do pùvodní chybné polohy. Neu-
stálým uvádìním kloubù a obratlù do správné
polohy se svaly �pøeprogramují� a teprve potom
jsou schopny tyto trvale udr�et ve správné pozici.
To je princip, na kterém je Dornova metoda zalo-
�ena. Domnívám se, �e velmi logický, nebo� není
cílem, aby klient absolvoval terapie, po nich� se
problém stále vrací. Na druhé stranì pøi neochotì
zmìnit zpùsob pou�ívání svého tìla, nezmù�e ani
vynikající terapeut témìø nic. Pøístup je zásadnì
individuální a zároveò zále�í na druhu diagnózy.
Nìkdy je úleva okam�itá, jindy vy�aduje dosa�ení
úspìchu trpìlivost a vytrvalost. Doba trvání pro-
blému èasto rozhoduje o rychlosti uzdravení. Nì-
kolikaleté potí�e nelze, �el, vyøe�it napø. tøemi se-
zeními. Na�tìstí i to je v�ak pro vìt�inu klientù
pochopitelné. Více informací i fotografie pøi práci
 Dornovou metodou najdete na www.isis-lece-
ni.eu.  Na tìchto webových stránkách budou uve-
øejòovány i termíny, témata a hosté pøedná�ek.

Poděkování
Chtìli bychom touto cestou podìkovat paní

Hanì Truncové, která pøijala na�e pozvání na Do-
mov mláde�e pøi Obchodní akademii v Hoøicích,
kde velice poutavýmn vyprávìním zaujala zúèast-
nìné �áky. Paní Hana Truncová je èlenkou Konfe-
derace politických vìzòù v Nové Pace. V roce 1951
byla Státním soudem v Praze odsouzena na 13 let
odnìtí svobody za velezradu a �pioná�. V rámci
projektu Èlovìk v tísni pøedává nyní své tì�ké zá-
�itky, které poznamenaly celý její �ivot, mladým
lidem. Je�tì jednou dìkujeme!

Obchodní akademie, Janèová.

Konec lenošení

ZAČÍNÁME
S PRAVIDELNÝM
CVIČENÍM V HALE

TJ  JISKRA:
PONDÌLÍ   19.15 - 20.30
ÈTVRTEK  19.30 - 20.45

AEROBIK, BALANTES, PILATES, CVIÈENÍ
S MÍÈKY, POSILOVÁNÍ, RELAXACE.

PESTRÉ  HODINY  PRO �ENY  V�ECH  VÌKO-
VÝCH  A VÁHOVÝCH  KATEGORIÍ.

POHYB  JE  DROGA �
VYPÌSTUJTE  SI  ZDRAVÝ

NÁVYK !
PØIJÏTE  SE  ODREAGOVAT

OD  KA�DODENNÍCH  STAROSTÍ.
POTØEBUJETE  JEN  CHU�  ZAÈÍT

A  VYTRVAT.

TÌ�Í  SE  NA  VÁS
CVIÈITELKY  ASPV TJ  HOØICE

Odešla farářka
ThMgr. Jiřina Heřmanová

V úterý 21. øíjna se rodina, pøátelé, pøedstavitelé
církve a vìøící nábo�enské obce Velký Vøe��ov a
Hoøice naposledy rozlouèili v Malé obøadní síni
stra�nického krematoria s dlouholetou faráøkou
Církve èeskoslovenské husitské Th.Mgr. Jiøinou
Heømanovou.

Sestra faráøka Heømanová pro�ila na vøe��ovské
faøe pøi obìtavé slu�bì Bohu, církvi a lidem dlou-
hých 27 let. Velký Vøe��ov a Hoøice byly prvním
místem její knì�ské slu�by, kam nastoupila
v únoru roku 1976 po ukonèení teologických stu-
dií a knì�ském vysvìcení, a zároveò i místem je-
diným, kde pro�ila celou svou aktivní slu�bu. Na
tom by samozøejmì nebylo nic divného, kdyby ve
svém rodném listì nemìla jako datum narození
uvedeno 11. záøí 1914. Dùvodem k tomuto záva�-
nému rozhodnutí byl slib, který dala v tì�ké
�ivotní situaci Bohu � za záchranu a uzdravení
svého jediného syna vystudovat bohosloveckou
fakultu a jít slou�it tam, kde bude tøeba. A tak
v dobì, kdy jiní odcházeli na zaslou�ený odpoèi-
nek, vystudovala s vyznamenáním Husovu boho-
sloveckou fakultu, opustila Prahu, v ní� pro�ila
celý �ivot, a vydala se na venkov, kde pro�ila
v nelehkých podmínkých témìø tøi desítky let.
Své práci se vìnovala s plným nasazením a tì�ila
se velké úctì a respektu nejen mezi vìøícími.
I pøes postupnì pøicházející zdravotní potí�e ne-
chtìla ani sly�et o odchodu na odpoèinek, a tak
vytrvala v nelehké slu�bì takøka do svých 90 let!
Posledních pìt let �ivota pro�ila v domovì dù-
chodcù v Roudnici nad Labem, kde ve ètvrtek
9. øíjna t. r. ve vìku 94 let zemøela.

Památka sestry faráøky Heømanové bude pøipo-
menuta pøi bohoslu�bì v nedìli 2. listopadu
v bývalé synagoze.                                                    -tom-

Současná farářka Eliška Zapletalová s bývalou
farářkou Jiřinou Heřmanovou při setkání  v září

2007 v Roudnici nad Labem.

STŘEDA 5. LISTOPADU 2008 VE 20.00 V SÁLE
RESTAURACE BYSTŘICE (VSTUP VOLNÝ)

Lubo� Beòa a Matìj Ptaszek
Hrají blues Mississipské delty, tak jak znìlo ve

dvacátých letech minulého století.
Lubo� Beòa (SK) byl ovlivnìn poslechem origi-

nálních bluesmenù delty (Leadbelly, Fred Mc-
Dowell, Son House, Jessie Mae Hemphill, R. L.
Burnside a mnoha dal�ích). Svùj hudební názor si
dobudoval pøímo v USA - ve státech Mississippi, Ar-
kansas a Tennesse - kde opìt naslouchal souèasným
bluesmanùm a také s nimi hrál. Napøíklad v letech
2005 a 2006 vystupoval na Arkansas Blues & Heri-
tage Festival Helena. Hraje na rezofonickou kytaru
(dobro) a rytmus zdùrazòuje �dupající nohou�.

Matìj Ptaszek (CZ) vystupuje jakou �poulièní
bluesman�, po hospùdkách a klubech a je znám pøe-
dev�ím jako �hráè na Karlovì mostì� v Praze. Hraje
na foukací harmoniku a zpívá pøes kovovou troubu
historického gramofonu, èím� jeho falzetový hlas
dostává zajímavé zkreslení a barvu a budí tak do-
jem, jako byste poslouchali hudbu z dvacátých let
minulého století z drá�ek �elakové desky z produkce
nìjaké americké �race records�.
ČTVRTEK 6. LISTOPADU 2008 VE 20.00 V SÁLE
RESTAURACE BYSTŘICE (VSTUP VOLNÝ)

Caribe
Mezinárodní kapela zamìøená �ánrovì na hudbu

Latinské Ameriky a Kuby, zejména na SALSU. Hu-
dební jádro skupiny tvoøí vynikající zpìváci  bratøi
Ivar a Felix Aquirre pùvodem z Bolívie, kteøí ka�dé-
ho okouzlí svým temperamentem a  smyslem pro
show. Kapela pùsobí koncertnì u nás i v zahranièí. V
roce 2003 získala v rámci PRAGUE LATIN
AWARDS titul Salsakapela roku. Kapela hraje ka�-
doroènì na Febiofestu, after party Èeského lva, kon-
certy v Lucerna music baru a klubu Retro v Praze,
Latin festival Dresden atd.

Poslední vývoj formace míøí k repertoáru moder-
ních kubánských salsa orchestrù. Tomu se pøizpùso-
buje i výbìr skladeb a aran�e pro trubku, trombon,
klavír, basu, conga, timbales a zpìv.
PÁTEK 7. LISTOPADU 2008 V 19.00 (JAZZOVÁ
KAVÁRNA OD 18.00 HODIN) V SÁLE KORUNA

Green Seven Dixie Band
(Jazzová kavárna od 18.00 hodin)
Zajímavá parta hrající poulièní tradièní jazz

pøijede z Hradce Králové.
Vojtìch Eckert East Bohemia Quintet
Vojtìch Eckert je nestorem èeského jazzového kla-

víru a jeden z mála tìch, kteøí na hoøických festiva-
lech dosud nevystupovali. Pùvodnì lékaø�rentgeno-
log na Radiologické klinice v Praze ( 1981-5 ) se na-
rodil na Slovensku, studoval v Hradci Králové a nyní
pùsobí jako profesionální jazzový hudebník � klaví-
rista, vedoucí tria, soukromý pedagog atd. Je vyhle-
dávaným jazzovým klavíristou, který vystupoval
snad se v�emi �pièkovými domácími jazzmany a
spoustou zahranièních jazzových osobností. Pro ho-
øické vystoupení si vybral pøíznaènì partu skvìlých
muzikantù z na�eho kraje � z Hradce Králové a
z Nové Paky.

Elena &  Jocose Jazz
Zvuku skupiny Jocose Jazz dominuje hlas dnes

jednoznaènì jedné z nejlep�ích èeských jazzových
zpìvaèek -  Eleny Sonenshine (døíve Suchánkové).
Elena studovala na Berklee College of Music v ame-
rickém Bostonu a u� léta pravidelnì zpívá v londýn-
ských klubech, vystupuje na jazzových festivalech v
zahranièí a její vynikající debutové album dokonce
vy�lo pøímo v USA. Repertoár Jocose Jazz obsahuje
jak vlastní skladby vèetnì zajímavých jazzových
úprav lidových písní tak klasické standardy, pøizpù-
sobené nástrojovému obsazení seskupení.

Bratislava Hot Serenaders
Orchester Bratislava Hot Serenaders patøí mezi

jedno z mála úzce vyprofilovaných hudebních tìles
na Slovensku. Od roku 1992 se jeho obsazení takøka
nemìní a osmnáct nad�encù se pravidelnì setkává
ve svém volném èase bez jediné pøestávky u� sedm-
náctou sezónu. Co je v dne�ních pro jakýkoliv men-
�inový hudební �ánr neutì�ených èasech dr�í v tom-
to zápalu? Na prvním místì je to láska k hudbì, kte-
rá pøi�la z Ameriky do Evropy koncem dvacátých let
a øíká se jí Hot Jazz, nebo Sweet and Dance Music.
Ty potom nacvièí a v autentických oblecích, s brilan-
tinou na hlavì, u jednoho mikrofonu a na autentické
hudební nástroje interpretují k radosti stále vìt�í a
neskuteènì oddané posluchaèské obce. Orchestr je
doma i v zahranièí mimoøádnì oceòován pro napro-
stou zvukovou a technickou autentiènost a vøelé a
bezprostøední vystupování.
SOBOTA 8. LISTOPADU 2008 V 19.00 (JAZZO-
VÁ KAVÁRNA OD 18.00 HODIN) V KORUNĚ

Jana Koubková Quartet
Pøedstavovat jazzovou zpìvaèku Janu Koubkovou

je v Hoøicích asi zbyteèné. Na nìkolika roènících na-
�eho festivalu vystupovala a v zaèátcích svými zku-
�enostmi neocenitelnì pomáhala. Letos pøedstaví
svùj nový quartet, ve kterém spoleènì s ní vystupují
klavírista Ondøej Kabrna, Jan Tengler na kontrabas
a Jan Dvoøák na bicí.

Philip Catherine Trio
Ka�dý roèník festivalu má své hvìzdy.  O té leto�ní

pí�eme u� na první stranì.
Zdenìk Kánský World Jazz Group
Pravdìpodobnì jediný Hoøièák, který vystudoval

Berklee College of Music v Bostonu a v Americe se
muzikou �iví. Na na�em festivalu proto nemù�e chy-
bìt. V Bostonu mìl mo�nost poznat a spoleènì si za-
hrát s øadou vynikajících muzikantù (napø. Joe Lo-
vano) a zde také potkal svoji budoucí man�elku,
zpìvaèku a pianistku Christie Sochakian. V Bostonu
také spoleènì nahráli vynikající CD �Who Needs
Love�, které bude páteøí èeského koncertního pro-
gramu. World Jazz Group neznamená jen to, �e mu-
zikanti jsou z rùzných zemí, ale i to, �e jejich hudba
je smìsicí hudebních vlivù z celého svìta. Mù�eme
sly�et fúzi jazzu, latinské hudby, folku, popu a kla-
sické hudby. Pøevá�ná vìt�ina skladeb jsou vlastní
kompozice Zdeòka a Christie, doplnìné jazz latin
standardy. World Jazz Group hraje ve slo�ení Chris-
tie Sochakian Kanska (zpìv, piano), Zdenìk Kánský
(bass), Helio Alves (piano), Steve Langone (bicí),
Philippine Duchateau j.h.(klávesy)

HOŘICKÉ JAZZNIGHTS POČTRNÁCTÉ
Soubor Bratislava Hot Serenaders vystoupí na závěr pátečního večera (7. listopadu) v Koruně.

Leto�ní program tradièního hoøického mezinárodního jazzového festivalu je velmi rùznorodý a mìl
by uspokojit vyznavaèe v�ech jazzových stylù a odno�í. Od originálního blues z delty Mississippi pøes
velkokapelový jazz 20. a 30. let minulého století a� po jazz moderní. V�e v podání �pièkových domá-
cích a zahranièních muzikantù. Festival je opìt ètyødenní. Zahajují jej dva klubové veèery v sále re-
staurace Bystøice. Po nich pøijdou na øadu tradièní páteèní a sobotní galakoncerty v Korunì. Zde je
letos vìnován vìt�í èasový prostor hlavním hvìzdám festivalu. V pátek to budou vynikající Bratisla-
va Hot Serenaders v èele s Jurajem Barto�em a v sobotu belgická kytarová legenda Philip Catherine
a jeho trio. Jejich produkce tak budou tvoøit jádro hlavních koncertù, na kterých nebude chybìt tra-
dièní pøípitek od United Brands ani káva od Douwe Egberts. Novinkou bude pøemístìní baru mimo
koncertní sál a �jazzová kavárnièka�, která vznikne v pøilehlém pøísálí, ve které bude pøed koncertem
a o pøestávkách vyhrávat zajímavá partièka -  Green Seven Dixie Band.

Program festivalu:

Richard Pachman
podruhé pro Klokánek

Pøesnì po pùl roce zavítal za dìtmi z Klokánku a
svými pøíznivci skladatel, textaø, malíø a zpìvák
Richard Pachman. Do posledního místeèka zapl-
nìný divadelní sál radnice pøivítal ve ètvrtek 16.
øíjna nejen tohoto interpreta, ale i jeho kolegu,
proslulého klavírního virtuosa z Belgie Francoise
Glorieuxe. Oba pánové pøedvedli skvìlou symbió-
zu mistrné klavírní improvizace, zajímavé inter-
pretace klasické hudby i autorských skladeb, zpì-
vu i vtipného moderování. Vøelá atmosféra, která
po prvních taktech zaplnila sál, pomohla Klubu
Klokánek nejen zahøát u srdíèka, ale i vydìlat na
dobrovolném vstupném bezmála deset tisíc. Za
celý realizaèní tým Klubu Klokánek dìkuji pøede-
v�ím firmì VK-SPED Jièín, �e nám celý program
zabezpeèila finanènì, dále v�em hostùm za dob-
rovolný pøíspìvek a milou atmosféru. Nemalý dík
patøí i panu Sezimovi a Maixnerovi za zabezpeèe-
ní technického zázemí, paní Dundové za výzdobu
sálu, kvìtináøství Fantazie za dárkovou vazbu, pí
Kubi�tové za hoøické trubièky, Mgr. Èepelkové za
pøípravu a instalaci informaèních panelù, studen-
tùm Gymnázia a SO� v Hoøicích za asistenèní
slu�bu obyvatelùm ÚSP, stejnì tak i personálu
ÚSP. V�em dìvèatùm realizaèního týmu klubu,
Janì, Majce, Dance, Markétì, Lucce, dìkuji za
spolehlivou a naprosto nezi�tnou pomoc. Zámì-
rem tohoto kulturního poèinu nebyl dech beroucí
zisk, ale mo�nost podìkovat v�em sponzorùm za
pravidelné finanèní obnosy, které nám vìnují a
mo�nost pøátelského dialogu. Dìkuji Vám v�em,
�e jste pøi�li, �e aktivity Klubu Klokánek respek-
tujete a dùvìøujete jim.

Na pøí�tí setkání, na poètenou za mìsíc se tì�í
Jana Bouzková.

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.
Mikuláš přijde na zavolání
Máte-li zájem o náv�tìvu Mikulá�e s andìlem a

èertem pro Va�e dìti, volejte 604 870 765.
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Výstavy
 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.

Zdenka Marie Nováková
Skály, Stromy, Procházky

Malby, do 20. listopadu 2008,
Otevøeno: 8-12/13-17 dennì mimo pondìlí.

Kulturní dům Koruna v listopadu

Úterý 4. listopadu 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 9. lekce, vstupné 20,- Kè

Středa 5. listopadu 2008 ve 20.00 hodin
(sál restaurace Bystřice)

JazzNights 2008
LUBO� BEÒA & MATÌJ PTASZEK

Vstup volný

Čtvrtek 6. listopadu 2008 ve 20.00 hodin
(sál restaurace Bystřice)

JazzNights 2008
CARIBE

Vstup volný

Pátek 7. listopadu 2008 v 19.00 hodin
(Jazz kavárna od 18.00 hodin.)

JazzNights 2008
East Bohemia Quintet, Elene & Jocose Jazz,

Bratislava Hot Serenaders.
Vstupné 280/230,- Kè.

Sobota 8. listopadu 2008 v 19.00 hodin
(Jazz kavárna od 18.00 hodin.)

JazzNights 2008
Jana Koubková Quartet, Philip Catherine
Trio, Zdenìk Kánský World Jazz Group.

Vstupné 280/230,- Kè.

Úterý 11. listopadu 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 10. lekce, vstupné 20,- Kè

Čtvrtek 13. listopadu 2008 v 19.30 hodin
REBELCANTISSIMO

Koncert Klubu pøátel hudby.
Vstupné 100,- Kè (studenti polovic).

Úterý 18. listopadu 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - PRODLOU�ENÁ

Vstupné 40,- Kè

Středa 19. listopadu 2008 v 19.30 hodin
ESKYMÁK Z AMSTERODAMU

aneb �ÁDNÉ ZPRÁVY OD TÁTY
Hrají: Bare�, Dolinová/Zawadská, Dolanský/
Bambas, Matásek/Procházka, Vencl/Hru�ka
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, vstupné 200/

180/160,- Kè.

Pondělí 24. listopadu 2008 v 19.00 hodin
LEO� �IMÁNEK: HAVAJSKÉ OSTROVY

Diashow populárního cestovatele
a spisovatele, vstupné 140,- Kè.

Úterý 25. listopadu 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 12. lekce, vstupné 20,- Kè

Středa 26. listopadu 2008 v 19.30 hodin
ÈECHOMOR

Koncert populární skupiny poprvé v Hoøicích.
Vstupné 340/310,- Kè.

(Pøedprodej v kanceláøi DKK - 493622727).

Sobota 29. listopadu 2008 v 18.00 hodin
VÌNEÈEK KURZU TANCE

Hraje skupina EGO, vstupné 100/80,-.

Neděle 30. listopadu 2008 v 17.00 hodin
BONI PUERI

Adventní koncert, poøádá ZU� Hoøice.
Vstupné 200/100,- Kè.

Pondělí 1. prosince 2008 v 19.30 hodin
EVA A VA�EK

Koncert populární hudební dvojice,
vstupné 150/130/110,- Kè.

HELENA BARTO�OVÁ
VÁS SRDEÈNÌ ZVE

NA SETKÁNÍ
S MUDr. JANEM PALOUÈKEM

NA TÉMA:

JAKÝ SMYSL
MÁ �IVOT

A PROÈ NE�IJEME
JEN JEDNOU

RADNIÈNÍ DIVADELNÍ SÁL
VE STØEDU 19. 11. 2008 V 19,00

Přednáška

Odedávna se rùzné druhy umìní rády sdru�ují,
v�dy� u� øeckých mýtech chodily Múzy pospolu,
vedeny Apollónem. Ve výtvarné sféøe podali
o tom nejvýraznìj�í a nejvýznamnìj�í dùkaz Mi-
chelangelo Buonarotti, stejnì geniální sochaø
a malíø jako architekt, co do výtvarné mnoho-
strannosti a vývojového významu nikdy pozdìji
nepøekonaný, a Leonardo da Vinci, jeho� malíø-
ské a sochaøské tvorbì bránily ve vìt�ím rozpìtí
jeho snad je�tì podivuhodnìj�í výpravy do oblasti
vìdy a techniky, ale i stavebního umìní. Pokud
jde o èeské zemì, mohly se pochlubit u� ve støe-
dovìku Petrem Parléøem, který s mimoøádnou
pronikavostí a podnìtností zasáhl do dìjin archi-
tektury právì tak jako sochaøství. (Vojtìch Birn-
baum ve své znamenité studii Barokní princip
v dìjinách architektury srovnává jeho zpùsob
my�lení s my�lením Michelangelovým a oznaèuje
ty dva za významné pøedchùdce baroka.)

 Také epocha moderního umìní mìla osobnosti,
jejich� tvùrèí mohutnost se projevila i mnoho-
strannou vynalézavostí: ov�em�e mám na mysli
Pabla Picassa a hned za ním Marcela Duchampa,
a mohl bych jmenovat i jiné, z Èechù na prvním
místì Josefa Kaplického, malíøe, sochaøe, typo-
grafa, který obèas úspì�nì øe�il i problémy archi-
tektonické. Ti mlad�í, ve Francii napøíklad Yves
Klein a v Nìmecku Joseph Beuys, pøecházeli
z jednoho tvùrèího odvìtví do jiných èím dále sa-
mozøejmìji - a stále víc se vzdalovali sféøe ryzího
výtvarnictví.

 Zvlá�tní pozornost pøitom zasluhuje to, �e mezi
takto monohostrannými umìlci bylo málo archi-
tektù, co� zøejmì vyplynulo z povahy samotné ar-
chitektury, kde proces realizace je pomalej�í
a spotøebuje víc tvoøivých sil ne� v ostatních vý-
tvarných oborech. Øíkám �málo� a myslím na èty-
øi � na Le Corbusiera, který neoddìlitelným do-
plòkem své architektonické èinnosti uèinil mal-
bu, a na Èechy Vlastislava Hofmana, Bedøicha
Feuersteina a Franti�ka Tröstra, kteøí spojili své
architektonické schopnosti s malíøským talentem
nejpevnìji jako scénografové, a té� na Jiøího Kro-
hu, vìnujícího se malbì èím dále soustøedìnìji.
(Na druhé stranì zas byli malíøi i sochaøi které
èas od èasu pøitahovala architektura � v Èechách
zejména Franti�ek Bílek, Antonín Procházka
a Jan Zrzavý, v Rakousku Friedrich Hundertwas-
ser, jeho� vklad do vývoje moderní � èi u� post-
moderní � architektury je nepøehlédnutelný.)

Také Zdenka Nováková patøí k umìlcùm nìkoli-
kerého nadání, a to nejen výtvarného. Základ její
tvoøivosti je múzický � od mládí hrála na klavír
a tanèila, a kdy� se pozdìji rozhodla studovat ar-
chitekturu, pøivedla ji k tomu nepochybnì hlubo-
ká spøíznìnost tohoto umìní s hudbou. (Ne ná-
hodou se o architektuøe hovoøí jako o zkamenìlé
hudbì.) Brzy si v�ak uvìdomila, �e to, co jí druh-
dy umo�òovaly hudba a tanec, toti� spontánní vy-
jádøení �pocitu, zá�itku, asociace, vzpomínky�,
a po èem se jí nepøestávalo stýskat � to v mo�nos-
tech architektury není. Øíká se, �e kdo hledá, na-
jde, a pøesvìdèila se o tom i Zdenka, kdy� zjistila,
�e tou bolestnì postrádanou náhra�kou múzic-
kých umìní, jim� se u� vìnovat nemohla, mù�e
být malba. Pøispìlo k tomu náhodné setkání s
krabicí plnou pastelù, která Zdence odhalila nád-
heru barev. Tak se z ní stala malíøka, a malíøství
v její tvorbì postupnì získávalo pøevahu nad ar-
chitekturou. Ale ne� k tomu do�lo, uplatòovala se
v této tvùrèí oblasti úspì�nì, a to i jako vysoko-
�kolská pedago�ka. (Tou je ostatnì dodnes.) To
proto, �e v�echno, co dìlá, nedovede dìlat jinak
ne� naplno, svìdomitì a dùslednì.

Je pøirozené, �e námìtem Zdenèiných prvních
obrazù byli tanèící lidé a �e se k tanci vracela i
pozdìji, kdy� se zabývala námìty jinými; takové
návraty jsou pro ni pøíznaèné. Potom v�ak u� ne-
malovala lidi, ale sna�ila se zobrazit to, co ji fasci-
novalo na tanci samotném - pohyb tìla vyjadøují-
cího pro�itek hudby, rytmus jeho výrazových pro-
mìn, souhru linií, která má i výtvarnou hodnotu
a sbli�uje taneèní umìní zejména s umìním so-
chaøským. Sama Zdenka charakterizuje své ma-
líøské vidìní tance slovy �pohyb - tvar - výraz�.

 Èlovìk tak bohatého vnitøního �ivota jako ona
ov�em nevystaèí s jediným námìtem a tématem,
a k tématu tance se jí brzy pøidru�ilo je�tì mno-
hem obsáhlej�í téma pøírody, její dal�í velké lás-
ky. I ta se zrodila u� v jejích dìtských letech pro-
�itých na rodném Jièínsku, na výletech do lesù
a skalních labyrintù Èeského ráje, s jejich� drs-
nou velkolepostí tak souladnì kontrastuje nì�ná
drobnost pøízemní flóry: proto Zdenka nazvala
volný cyklus obrazù s tìmito námìty Skály a kvì-
ty. A nemohla se tam nezamilovat do stromù,
jimi� zemì zdraví nebe, a do oblak podobných
ko�atým korunám, které svým bìhem pøipomína-
jí èlovìku jeho touhu po dálkách. To v�echno
a je�tì mnoho jiného � lesní tùòky a palouky, trá-
va a rosa, tání a pøedjaøí a té� støíbrné noci � vy-
bavuje se Zdence na pomyslných procházkách
krajinou jejího srdce a zjevuje jí souvislost v�eho
se v�ím, a vìdomí vesmírné jednoty, zahrnující
do sebe i ji samotnou, ji v nynìj�í hektické dobì

uklidòuje a dává jí aspoò nìkdy pocit jistoty. A od
tìchto zá�itkù je u� jen krùèek k úvahám o tom,
co dává èlovìèí existenci smysl, co spojuje lidi
v�ech èasù a stává se nadèasovým - a vzniká cyk-
lus Sny a meditace, jím� Zdenka své malíøské re-
flexe svìta zavr�uje.

Já jsem donedávna vìdìl jen o Zdenèinì èinnos-
ti architektonické a pedagogické a osobnì jsem ji
neznal, a proto mì velmi pøekvapilo, kdy� jsem
od ní pøed ètyøimi lety dostal pozvánku na výsta-
vu jejích obrazù v pra�ské Nové síni. Mo�ná bych
na ni, jako na vìt�inu jiných dne�ních výstav, ne-
�el, kdyby nebylo milých vìt, které Zdenka
k pozvánce pøipsala a pro nì� bych byl pokládal
za neslu�né na výstavu nejít. A udìlal jsem dobøe,
�e jsem �el. Bylo to velké a potì�ující pøekvapení.
Zas jednou jsem se tam setkal s opravdovou mal-
bou, v dne�ní dobì u� vzácnou. I ve Zdenèiných
obrazech � jako v obrazech klasikù moderního
malíøství, hlavnì francouzských � se spojila kolo-
ristická fantazie s vpravdì malíøským �udìlá-
ním�, je� by ov�em nebylo do nynìj�í podoby do-
zrálo bez pouèení posledními formami �èisté�
malby po 2. svìtové válce, jako byl tachismus,
takzvaná lyrická abstrakce a malba akèní, ale také
dekalkem, který pøed válkou vynalezli surrealisté
a jím� do tvùrèího procesu zapojili faktor øízené
náhody: to jsou ta místa obrazù, kde Zdenka ne-
chává øídkou barvu po spodní hust�í barevné vrs-
tvì volnì stékat a roztékat se nepravidelnými vlá-
seènicemi doztracena: vypadá to, jako by barvy
vybuchovaly. Tahle malba je tak vyzrálá a kultivo-
vaná a pøitom svì�í a ��avnatá, je v ní tolik rados-
ti a rozko�e ze styku s barvami a s malíøským ná-
èiním, �e mì napadlo: �ne, to není architektka,
která maluje, ale malíøka, která také projektovala
domy.�

Tato tak malíøská malba si mì v�ak hned napo-
prvé získala je�tì nìèím, co souzní s mým osob-
ním naladìním a zamìøením. Je to Zdenèina lás-
ka k pøírodì, ten v�eobjímavý cit daný jen èlovì-
ku, který v�ak v tolika lidech zakrnìl ke �kodì pøí-
rody i jich samotných. Je�tì �e jsou na svìtì bás-
níci, citlivìj�í a vnímavìj�í ne� ti druzí � básníci,
o jejich� vztahu k pøírodì, pokud jím byli nadáni
(u nás mezi nimi stojí na prvním místì samozøej-
mì autor Máje), platí víc ne� o jiných lidech pro-
slulá sentence Friedricha Schellinga: �Èlovìk se
poznává v pøírodì, pøíroda v èlovìku.� Mo�ná, �e
nejvy��ím stupnìm a zavr�ením vývoje pøírody je
právì schopnost básníkù vnímat ji, ale i zpodobo-
vat slovy, tvary, barvami a tóny � tvoøit její obraz.
Za tento dar, jeho� hodnotu vyjadøuje snad nejlé-
pe epiteton �bo�ský�, by se ov�em mìli odvdìèo-
vat. Èím? Pokorou a skromností (jak bláhové je
povy�ovat se nad pøírodu!), svìdomím a z nìho
vyplývajícím vìdomím spoluodpovìdnosti za to,
jak spoleènost s pøírodou nakládá. Myslím, �e si
toto v�echno plnì uvìdomuje i Zdenka a �e ji
k tomu vedla té� architektura � v�dy� architekti
se podílejí na utváøení na�eho �ivotního prostøedí
zásadním zpùsobem a odpovídají za jeho stav ne-
ménì ne� politikové.

 Ze v�ech básníkù mají k pøírodì nejblí�e lyriko-
vé � tradièní èínské básnictví a malíøství o tom
svìdèí po staletí. Zdenka Nováková je bytostná
lyrièka, a lyrický stav její du�e, jak by øekl Jaro-
slav Seifert, ji staví mezi na�e nejpovolanìj�í ma-
líøe pøírody, z nich� nejbli��í � pokud mám na
mysli poslední pùlstoletí � jsou jí asi Jiøí John
a Oldøich Smutný, také mnì blízcí. Také proto si
jejího umìní nejen vá�ím, ale mám je i rád.

Z proslovu Jaromíra Zeminy
pøi zahájení výstavy v hoøickém muzeu.

Múzy Zdenky Novákové
JAROMÍR ZEMINA

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Nová diashow Leoše Šimánka
VELKOPLO�NÁ PANORAMATICKÁ

LIVE-DIASHOW
 LEO�E �IMÁNKA

 SE SEDMI PROJEKTORY

HAVAJSKÉ
OSTROVY

LETNÍ A ZIMNÍ PUTOVÁNÍ
ZA PØÍRODNÍMI DIVY TICHOMOØÍ

V KORUNÌ
26. LISTOPADU OD 19 HODIN

Leo� �imánek s man�elkou, synem a dcerou
procestovali v�ech �est hlavních ostrovù,

a to nejen v létì, ale také v zimì. Havaj
poznali jako jen málokdo. Pì�ky, na koních,

horských kolech a kajacích se dostali do
nejodlehlej�ích míst souostroví.

Po ètyøi mìsíce si Leo� �imánek znovu a
znovu ovìøoval tvrzení, �e Havajské ostrovy

jsou pøírodním unikátem, který nemá
na svìtì obdoby.

Novou live-diashow doplòuje vydání
stejnojmenné fotografické knihy.

Více informací a termíny diashow � turné:
www.leossimanek.cz

Přátelé z Polska
malou kopanou umí

Ke dvìma pøátelským utkáním v malé kopané pøi-
cestovali ve ètvrtek do hoøické Z� Na Daliborce
gymnazisté z polského mìsta Kudowa Zdrój.

Své síly zmìøila dru�stva mlad�ích a star�ích �ákù.
Nasazení sportovcù bylo veliké stejnì jako vùle po
vítìzství, ale �tìstí nakonec pøálo hostùm, kteøí vy-
hráli oba zápasy. Kluci z Daliborky se v�ak nemají za
co stydìt, hráli dobøe.

Ale nazapotili se jen sportovci ve �kolní tìlocviènì,
ale i �áci sedmé tøídy, kteøí pøipravovali pro v�echny
zúèastnìné obèerstvení. Místní specialitu, hoøické
trubièky, dodaly firmy Petráèek a Dlouhý.  �kole pro
tuto akci poskytlo podporu mìsto, a tak se mohli na
Daliborce o své hosty postarat jak se patøí. A to ne-
jen poho�tìním, ale i drobnými cenami pro vítìze. A
o tom, �e bìhem setkání panovala výborná atmosfé-
ra, jistì ka�dého pøesvìdèí následující snímek:
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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

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

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

Rady na říjen
Nepijte vodu na hru�ky. Ani na jablka.

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

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

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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

ZVEME NA
OCHUTNÁVKU VÍN

SVATOMARTINSKÉHO
A BEAUJOLAIS

VE ÈTVRTEK 20. 11. OD 17 HODIN
VE VINOTÉCE �ANNA� VE DVORKU

TÌ�ÍME SE NA VÁS!

Pozvánka do výtvarné dílny-podzim 08
www.greja.cz

Vá�ení pøátelé umìleckého øemesla, atelier Greja a tým výtvarníkù a lektorù Vás srdeènì
zvou do výtvarné dílny v Hoøicích v Podkrkono�í, Èsl. Armády 1027, na výtvarné a øemeslné
kurzy pro veøejnost. Jsou vhodné pro zaèáteèníky i pokroèilé.
Nevadí, kdy� si myslíte, �e nemáte nadání, hlavnì, �e vás baví tvoøit...

Keramika sobota 8.11. 14:30 -17:30 (vede Jarmila Gregorová)
Vytváøení a zdobení netradièní u�itné nádoby dle vlastního návrhu.Výroba drobných pøedmìtù
a ozdob. Cena vèetnì materiálù a výpalu: 380,-Kè/os.

Adventní dílna sobota 29.11. 14:30 - 17:30 (vede Kateøina Vávrová)
Výroba adventních vìncù, dekorací a vánoèních ozdob.
Vybrané doplòky a ozdoby lze pøípadnì dokoupit v dílnì. Cena vèetnì materiálù: 300,-Kè/os.

Výstava v ateliéru 29.11. - 7.12.
Vstup volný, mo�nost nákupu originálních vánoèních dárkù. Otevøeno ka�dý den
od 15:00 do 18:00 kromì pondìlí a pátku, nebo dle dohody na tel: 604280086

Práce s pedigem sobota 6.12. 14:30 -17:30 (vede Katka Vávrová)
Pletení z pedigu na vánoèní téma, výroba misek a jiných zajímavých doplòkù.
Cena vèetnì materiálù: 380,-Kè/os.

Cena kurzu zahrnuje výuku v dílnì, materiály pro splnìní programu a výpal va�ich
keramických výrobkù. K dispozici je kuchyòka pro jednoduchou pøípravu jídla.
Restaurace je vzdálena asi 10 minut chùze. Ubytování je mo�né si zajistit dle informací na
www.horice.org (ubytování). Z kapacitních dùvodù je poèet míst na kurzech omezen, proto si
místo rezervujte pøihlá�kou na: e-mail:gregorova@greja.cz, po�tou: Jarmila Gregorová, ÈSA
2124, Hoøice, 508 01, mobil: 604 280 086, www.greja.cz,
Dílna se nachází v severní èásti Hoøic (vedle vily Anny v zatáèce �U vodojemu�).

Tì�íme se na tvùrèí setkání s Vámi
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Biograf Na Špici v listopadu

V sobotu 20. záøí se díky snaze nìkolika obìtav-
cù z øad sportovních klubù Sporting Havana a
Globál Team Hoøic, uskuteènil ji� ètvrtý pováleè-
ný roèník �tafetovém bìhu na 9 x 250 m - Bìh
pøátelství. Tento sportovní poèin, který nám ti
pøespolní jen ti�e závidí, volnì navazuje na �tafe-
tový bìh k výroèí zalo�ení na�eho státu z období
první republiky. Jeho první roèník se uskuteènil
pøesnì pøed jedenasedmdesáti lety v roce 1937.

Trasa tratì dlouhá 2 310 m je doplnìna hrozi-
vým pøevý�ením do Borku a pøed samotným zá-
vodem byla zku�eným okem komise poøadatelù
rozdìlena na 9 délkovì shodných úsekù. Jednorá-
zový start probìhl pøed pomníkem Mistra Jana
Husa a k cílovému protnutí pásky do�lo na pro-
stranství pøed Vì�í samostatnosti. Úseky pro pøe-
dání �tafetových kolíkù jsou do dne�ních dnù
dobøe barevnì patrné a nacházejí se postupnì
pøed obecním kinem, cukrárnou u Draslarù,
Úøední deskou na námìstí, pøed Mìstskou poli-
cií, vrátnicí továrny Hacar, budovou závodu Abi-
cor binzell v Borku, pøed dopravní znaèkou Hoøi-
ce a pøed startovací vì�í.

Letos se do hlavního závodu nominovala hned
ètyøi ostøílená dru�stva bì�cù � Sporting Havana,
Globál Hoøice, Grey Grizzlies a Narval Holovou-
sy. Slavnostní start probìhl v 11:06 a byl opìt do-
plnìn ohlu�ujícím výstøelem vzduchové palné
zbranì startovacího komisaøe závodu J. Kotrbáè-
ka. Za doprovodu vozidel Mìstské policie a Poli-
cie ÈR, která svojí pøítomností brilantnì odvrace-
la ústrky nají�dìjících automobilistù z Prahy, se
za obdivných pohledù hroznovitých davù pøítom-
né divácké obce strhl vyrovnaný, nervy drásající
souboj na�ich i pøespolních bì�eckých celebrit a
odborníkù. Pøedpokládaným vítìzem �tafety se
po neèekanì napínavém souboji stal Sporting
Havana, který protnul cílovou pásku v èase
6:02. �vùj �tafetový kolík si tedy vítìzové pøedá-
vali pøi prùmìrné rychlosti cca 20 km/hod. Slo�e-
ní týmu Sporting Havana - Michal �afránek, On-
døej ��astný, Ale� Poprach, Jarda Nekvinda,
Honza Pomikálek, Jíøa Kubíèek, Láïa Nìmec,
Milan Jung a Luká� Vondráèek. Druhé místo ob-
sadil tým Grey Grizzlies Hoøice ve slo�ení Petr
Pospí�il, Rí�a Èihák, Mára Palou�, Martin Bìlina,
Ondra Stuchlík, �tìpán Karban, Roman Sklenáø,
Tomá� Je�ek a Radek Su�ír. Na tøetím místì se
umístil Globál Team Hoøice pod kapitánskou
taktovkou R. Koøínka. Nejpomaleji si svùk �tafe-
tový kolík podalo a v závìreèném zúètování tak
obsadilo nepopulární ètrtou pozici dru�stvo Na-
rval Holovousy ve slo�ení: Radek Køovina, Slá-
va Vali�, Honza Èerný, Ondra Suchý, Tomá� Bar-
toníèek, Robin Boøke, Lubo� Marek, Honza Bla-
�ek a Va�ek �ïárský. Po slavnostním vyhodnoce-

Tento autentický snímek zachycuje zbylé
účastníky čtvrtého ročníku štafetového běhu

po závěrečném vyhlášení výsledků. Nepřítomní
účastníci jsou v době pořízení snímku zřejmě

postupně rozváženi po kardiocentrech
v širokém okolí, nebo prozatím leží bezvládně

vyčerpaní někde při okraji trasy závodu.

Boží nohejbal
V sobotu 11.10. 2008 probìhl za organizace te-

nisového oddílu a v�esportovního klubu Sporting
Havana  ji� tøetí roèník turnajového klání
v nohejbale � O Krakono�ùv pohár III.. Tento
sportovnì bonitní turnaj probìhl navzdory �pat-
né meteorologické pøedpovìdi v bájeènì proslu-
nìné atmosféøe a za úèasti hned 10 tøíèlenných
týmù. V útulném prostøedí zdej�ího tenisového
areálu u Smetanových sadù  a za ranní pøedem
neohlá�ené exhibièní vlo�ky dvou nejmenova-
ných aktérù v øecko � øímském zápase se rozpou-
taly nohejbalové souboje ve spravedlivém systé-
mu hry ka�dého s ka�dým. Jednotlivá dru�stva
tak v drá�divém odéru opékaných klobás
z produkce man�elské dvojice Hátlových odehrá-
la hned 9 utkání. Po napínavých soubojích, které
svým dramatickým prùbìhem pøivádìly pøítom-
né sportu chtivé diváky do naprosté extáze, se z
celkového turnajového vítìzství po zásluze zara-
dovalo (ji� potøetí za sebou) dru�stvo Ji�ní
Stráò Jeøice ve slo�ení - Zdenìk �orm, Pavel
�orm a Láïa Vacek. Na druhém místì se umístil
celek Grey Grizzlies B ve slo�ení - M. Palou�,

M. Ertl, a O. Stuchlík. Bronzovou pøíèku obsadil
tým Grey Grizzlies A ve slo�ení - M. Neèesaný,
R. Èihák a M. Pour. Nejlep�ím domácím hráèem
(Krakono�em turnaje) byl po zásluze vyhlá�en
Ota �ebesta, známý té� pod sportovní pøezdívkou
,,sí�ový zabiják�. Po slavnostním vyhlá�ení a pøe-
dání cen z pomazaných rukou hlavního poøadate-
le turnaje (autor èlánku) se odehrála za znervóz-
òujícího pøívalu novopacké pivní zrzky malá,
sportovnì - spoleèenská besídka zúèastnìných
hráèù s pøítomnými obecenstvem. Ta byla ukon-
èena s prvními náznaky podveèerních èervánkù.
Závìreèné podìkování patøí sponzorùm turnaje -
prodej nápojù Ertlovi, Petráèkovým hoøickým
trubièkám, Kubi�tovým hoøickým trubièkám,
prodejci pohárových trofejí I+H, dále fotbalové-
mu oddílu TJ Jiskra Hoøice za poskytnutí balónù
a vlastnì v�em, kteøí pøispìli by� i svou pouhou
pøítomností k bezvadnì strávenému dni na poli
sportu a zábavy. Celkové poøadí: 1. Ji�ní Stráò,
2. Grey Grizzlies B, 3. Grey Grizzlies A, 4. Jíz-
dárna, 5. Èenice, 6. Rejnoci, 7. Invalidovna, 8.
Sporting Havana, 9. 358 XXL, 10. Borek.

Ví�a Kotrbáèek

Štafeta doběhla...
ní závodu a pøedání pohárových trofejí z rukou
poøadatele a prezidenta závodu V. Kotrbáèka se
v�ichni pøítomní borci zahlceni pìnivými dou�ky
vítìzného sektu odebrali do pøilehlého areálu
kempu AMK, kde pro nì byla pøipravena osvì�u-
jící podmanivá chu� skvìle chutnající pivní zrzky
z nápojového lístku rodiny Kuglerových. To v�e
probìhlo za celkem nevlídného poèasí. Hlavní dík
z úst pøítomných sportovcù patøí sponzorùm celé
akce � Mìstu Hoøice, Potravinám Globál, prodej
nápojù Ertlovi, prodej nápojù Novákovi, Petráè-
kovým hoøickým trubièkám, Kubi�tovým hoøic-
kým trubièkám, prodejci pohárových trofejí I+H,
dále Mìstské Policii a Policii ÈR za ochranu bì�-
cù, M. Pourovi a p. Fejfarovi za historický moto-
doprovod a vlastnì v�em, kteøí pøispìli ke zdár-
nému prùbìhu celého sportovního zápolení.

Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

CYKLISTÉ VZKAZUJÍ ZASTUPITELŮM:
„MAKE LOVE, NOT ASPHALT!”

Kauza: Cyklostezka
v Dachovských
lesích

V Hoøických novinách 9/2008 se ve sloupku
starosty objevila zpráva o zámìru radnice vybu-
dovat v katastru mìsta cyklostezku. Asfaltová
cesta by mìla vést od domova pro seniory, kolem
nového sochaøského parku k lomu U Svatého Jo-
sefa, odtud napøíè lesem (Malátovou stezkou)
smìrem ke koupali�ti na Dachovech a pøes Poto-
ky zpìt do Hoøic. Stezka �iroká zhruba tøi metry
bude, dle slov starosty, vyu�ívána nejen cyklisty,
ale i pì�ími turisty, vozíèkáøi a in-line bruslaøi.
Prostøedky na realizaci projektu v hodnotì více
ne� deset miliónù korun hodlá mìsto získat pøe-
vá�nì formou dotací z evropských fondù.

Téma hoøické cyklostezky pøirozenì vzbudilo
pozornost èlenù místního cyklistického klubu,
kteøí dopisem po�ádali o poskytnutí dùvodové
zprávy, je� sehrála rozhodující roli bìhem schva-
lování návrhu na schùzi zastupitelstva. Radnice
na výzvu bohu�el nereagovala. Vzhledem ke kon-
troverznímu charakteru cyklostezky, alespoò ve
vý�e popsané podobì, by cyklisté hoøického klu-
bu chtìli otevøít �ir�í diskuzi na dané téma.

Chceme zejména upozornit na nìkolik sporných
vyjádøení starosty mìsta v èlánku Cyklisté v Ho-
øicích� (www.horice.org, 25. 9. 2008).

V první øadì je tøeba uvést, �e lokality lom
U Svatého Josefa a koupali�tì Dachova jsou v
prùbìhu sezóny bezpeènì pøístupné turistickou
cestou sjízdnou v�emi druhy kol (samozøejmì s
výjimkou kol silnièních). Jedinou problematic-
kou pasá� tvoøí neudr�ovaná úvozová cesta pro-
bíhající podél sochaøského parku k rozcestí u so-
chy Sv. Josefa, která by si revitalizaci jistì zaslou-
�ila. Nicménì by se dalo �ivì diskutovat o pøed-
nostech asfaltového povrchu, a to jak na obnove-
né cestì, tak v celém rozsahu plánovaného okru-
hu, který vede pøevá�nì lesem. Zatímco stávající
povrch zpevnìné lesní cesty, tvoøený hlinitopísèi-
tou smìsí, je schopen pøirozenì absorbovat de�-
�ovou vodu a jízdní vlastnosti povrchu podstatnì
nezmìní ani spadlé listí a jehlièí, asfaltový kryt by
za daných podmínek pro zaji�tìní bezpeènosti
cyklistù vy�adoval soustavnou péèi. Hladký asfal-
tový povrch navíc umo�òuje rychlej�í jízdu, která
by vzhledem k plánovanému víceúèelovému vyu-
�ití stezky (chodci, cyklisté, vozíèkáøi, in-line
bruslaøi), její �íøce i èlenitosti terénu, znamenala
vy��í riziko mo�né kolize. Za naprostý nesmysl
pak pova�ujeme vyu�ití upravené stezky pro jízdu
na in-line bruslích, a to z dùvodu znaèného pøe-
vý�ení, které by musel bruslaø na okruhu zdolat.
Zøejmì ka�dého, kdo se tomuto sportu vìnuje,
pobavilo øe�ení, v nìm� se bruslaø témìø v celé
délce okruhu pøidr�uje �lana v podobì zábradlí�.
Jako sporný se nám jeví rovnì� bezbariérový pøí-
stup k sochám nového symposia prostøednictvím
asfaltové cyklostezky, nebo� ta by pak musela
procházet støedem pøírodního parku, co� pravdì-
podobnì neodpovídá pùvodnímu konceptu insta-
lace soch v pøirozené krajinì.

Zámìr zbudovat v Hoøicích cyklostezku nám v
zásadì pøipadá perspektivní; projekt by mìl
ov�em vycházet z konkrétních pøírodních podmí-
nek lokality a zejména skuteèných potøeb zájmo-
vých skupin. V tomto kontextu pova�ujeme argu-
ment starosty Dole�ala, v nìm� obhajuje projekt
hoøické stezky pøíkladem realizované cyklotrasy
Veliny � Borohrádek, jako neopodstatnìný. 

Hlub�í zamy�lení na téma cyklostezky v Hoøi-
cích nás potom vede k úvaze o pozadí celé akce,
která vznikla a zøejmì spìje k realizaci za zavøe-
nými dveømi radnice, a zdá se tak být klasickým
pøíkladem snahy mìsta za ka�dou cenu proinves-
tovat prostøedky, které se v dané chvíli podaøilo
zajistit.

Závìrem bychom se chtìli veøejnou cestou dotá-
zat zastupitelù rozhodujících o návrhu realizace
asfaltové cyklostezky v Hoøicích, zda se pøed hla-
sováním obeznámili s plánovaným okruhem také
v sedle jízdního kola, aby tak získali konkrétní
pøedstavu, o èem vlastnì hlasují.

Za MTB team Hoøice
Jan Pomikálek

Úterý 4. 11. ve 20:00

Kupec Benátský
Výbornì adaptovaná hra nejslavnìj�ího dramatika
v�ech dob. Skvìlý nadèasový pøíbìh odehrávající se

v 16. století, který vypráví spor �idovského lichváøe a
køes�ana Antonia o úpis. Bezesporu jedna z nejlep�ích

shakespearovských adaptací jakou mù�ete vidìt.

Čtvrtek 6. 11. v 17:30 a 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.

Sobota 8. 11. a neděle 9. 11. ve 20:00

Hellboy 2: Zlatá armáda
(Pøístupný od 12 let, 120 minut, 65,- Kè, èeské titulky)

Nejproblematiètìj�ího zamìstnance pøísnì tajného
Úøadu pro paranormální výzkum a obranu tentokrát

èeká opravdu nároèný úkol. Syn vládce podsvìtí, princ
Nuada, toti� poru�il køehké pøímìøí, které panovalo mezi

lidmi a jeho øí�í, èím� nastartoval pøísloveèné peklo na
Zemi. A má být je�tì hùø...

Úterý 11. 11. a středa 12. 11. v 17:30

Vesmírní opičáci
(Pøístupný, 80 minut, 60,- Kè, èeský dabing)

Kdy� NASA, Národní úøad pro letectví a kosmonautiku,
naposledy stál pøed problémem, který byl nad jeho síly,
povolal do slu�by Bruce Willise. Teï je ale problém tak

nebezpeèný, �e úkol zvládne vyøe�it jen opravdový
hrdina. Do slu�by je tedy povolán vnuk prvního

�impanzího kosmonauta Ham�

Čtvrtek 13. 11. ve 20:00

Oko dravce
(Pøístupný od 15, 118 minut, 60,- Kè, èeské titulky)

Pøedstavte si, �e vám zazvoní telefon, vy ho zvednete a
zbytek �ivota se vám promìní v nekoneènou noèní mùru.

�ílené, �e? Právì takový moment se stal výchozím
bodem thrilleru, pod kterým je coby výkonný producent

podepsaný hollywoodský mogul Steven Spielberg.

Pátek 14. 11. ve 20:00

Star Wars: Klonové války
(Pøístupný, 90 minut, 70,- Kè, èeské titulky)

Poèítaèovì animovaný snímek ze svìta Star Wars
odehravající se za Klonových válek. V pøíbìhu se objeví

v�ichni hlavní hrdinové z pøede�lých filmù.

Sobota 15. 11. ve 20:00

Paříž
(Pøístupný, 130 minut, 65,- Kè, èeské titulky)

Propletenec �ivotù nìkolika obyvatel Paøí�e, kteøí mají
ka�dý své starosti a radosti. Skvìlí herci a ú�asná

hudba. K tomu spousta jemného humoru i dramatických
situací. Paøí� je vynikající snímek z poslední dobì

populární kategorie film-mozaika, originální zejména
svým dramaturgickým pojetím.

Úterý 18. 11. v 19:30
Představení filmového klubu

Annie Hall
(Pøístupný, 93 minut, 45,- Kè, èeské titulky)

Film nám vypovídá o lidských vztazích a o bì�ných
vìcech, které se mohou stát naprosto ka�dému. Filmu

dominují skvìlé herecké výkony ústøední dvojice Diany
Keaton, která za svùj výkon obdr�ela Oscara a Woodyho
Allena, který získal jen nominaci, ale vyhrál v kategorii

re�ie, scénáø a nejlep�í film.

Středa 19. 11. ve 20:00

Disaster movie
(Pøístupný, 90 minut, 65,- Kè, èeské titulky)

Nejnovìj�í film scénáristù a producentù SCARY MOVIE.
Will má noèní mùru: britská popová hvìzda se ohání

záhadnou køi��álovou lebkou a pøedpovídá konec svìta,
kdy� se Will probudí, zjistí je�tì nìco mnohem dìsivìj�í-
ho. Jeho pøítelkynì Amy le�í spokojenì po sexu s nìkým,
kdo vypadá tak trochu jako hiphopová hvìzdièka Flava

Flav. New York se zaèíná otøásat v základech...

Pátek 21. 11. a sobota 22. 11. ve 20:00

Sirotčinec
(Pøístupný, 105 minut, 65,- Kè, èeské titulky)

Po dlouho dlouhé dobì se objevil horor, kde neteèou
potoky krve, nepadají hlavy po stovkách, ale pøitom

svojí tajemnou atmosférou rozehranou na minimálním
prostoru doká�e udr�et napìtí...

Úterý 25. 11. ve 20:00

Saw 5
(Pøístupný od 15, 90 minut, 65,- Kè, èeské titulky)

V SAW 5 pokraèuje Hoffman v práci Jigsawa. Jeho
tajemství je v�ak skoro prozrazeno a on se musí vydat

na lov, aby zabránil svému prozrazení. Co dodat, jen pro
velmi silné nervy.

Středa 26. 11. a čtvrtek 27. 11. ve 20:00

Mamma Mia!
(Pøístupný, 108 minut, 65,- Kè, èeské titulky)

Tohle bude bez komentáøe � Já to chci vidìt znova, vy to
chcete vidìt znova, v�ichni to chtìjí vidìt znova�

Pátek 28. 11. ve 20:00

Tropická bouře
(Pøístupný, 103 minut, 60,- Kè, èeské titulky)

Nejzáøivìj�í hollywoodské hvìzdy se se�ly na natáèení
nejvìt�ího a nejnákladnìj�ího váleèného filmu v�ech

dob, v nìm� Amerièané koneènì vyhrají válku ve
Vietnamu. Akèní komedie.

Sobota 29. 11. ve 20:00

Rolling Stones
(Pøístupný, 108 minut, 70,- Kè, èeské titulky)

Profesionálnì bezchybnì zvládnutý koncertní dokument
o populárních rockových dinosaurech.


