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Klauni, kam se podívá� � Ka�párek má poøád dost práce � Sochaøù bude v létì také dost � Soch asi také �
Letní výstava Klubu konkretistù bude v Hoøicích � Konkrétnì v muzeu � Sporting Havana se vydal na vodu �
�koly se zatím sluèovat nebudou � Jak získat dotaci � Kdo pøijede na symposium � Jak Hoøice zasáhla krize
� Je�tì �e s tím klokánkem je poøád sranda �                                      � A noviny poøád za 6,- korun � Tak to kupte

OBČASNÉ

Přímo do kamene: Chvála sochařských symposií

Kdo přijede na hořické symposium 2009

Účastníci hořického sochařského symposia 2009: Donald Buglass (1962) z Nového Zélandu, Sestilio Burattini (1947) z Itálie, Nick Lloyd (1953)
z Velké Británie, Maša Paunović (1981) ze Srbska a Filomena Borecká (1977), která přijede z Paříže, kde už řadu let působí. Medailonky s podrobnými
informacemi o jednotlivých autorech, jejich uměleckém zaměření a o tom, na čem hodlají v hořickém lomu pracovat, najdete uvnitř listu (strana 5).

Všichni přijdou na slavnostní zahájení 2. července do muzea, při té příležitosti budou představeni hořické veřejnosti. Další program symposia
proběhne podle zavedeného schématu (upozorňujeme na  veřejný koncert v lomu 11. července) a v neděli 26. července je uzavře  slavnost Nábřeží

sochařů v Hradci Králové, při kterém tentokrát vystoupí oblíbená a stále slavnější hořická taneční skupina Artróza.  (Ohňostroj bude také.)

Nìkdy se mì ptají na význam natolik specific-
kého jevu, jakým jsou sochaøská sympozia. Co
mi pøiná�ejí? Kde se vzala? Jak to, �e pøed dru-
hou svìtovou válkou �ádná sochaøská sympozia
nebyla? Je to podle mého názoru tak: Umìlci,
kteøí se dovedou prosadit a mají ostré lokty, ne-
budou sympozia potøebovat. Prosadí se sami a
jejich práce bude uznaná bez dal�ích diskusí. Na
druhé stranì lidé, kteøí nejsou ambiciózní, ani
nejsou zaujati sami sebou a svou prací, se rádi
sdru�í na sympoziu, proto�e jim to pøinese klid
a pohodu k práci.

Kdy� jsem zaèínal, shánìl jsem toènu
k modelování. Pak se naskytla mo�nost koupit
toènu od maminky jednoho sochaøe. Pøi�el jsem
k ní a ptal se na okolnosti. �Víte, mùj syn mìl
utkvìlou pøedstavu jedné figury a pokou�el se o

ni znovu a znovu. Ale nikdo o ni neprojevil zájem,
a tak se nakonec obìsil��  A já si v tu chvíli uvì-
domil, �e pro èlovìka nemusí být tak snadné dìlat
sochaøinu. Právì proto jsou sympozia tak dùle�i-
tá. Jsou dùle�itá pro lidi, kteøí chtìjí pracovat a
�ít v pìkném vztahu se svými kolegy, a nejsou
pøitom tak sebejistí a draví jako nìkteøí jiní.

Nejsem-li dostateènì známý a mé dílo není
módní, mám právì na sochaøském sympoziu je-
dineènou mo�nost ke klidné a systematické práci.
Sympozia jsou také pøíle�itostí pro lidi, kteøí zaèí-
nají z nièeho, jak si dokázat, �e si mohou dùvìøo-
vat a �e to vùbec zvládnou. Proto byla sympozia
tak atraktivní v �edesátých letech, v dobách v�eo-
becného uvolnìní, a proto se udr�ela dodnes.

I kdy� jeden rozdíl tu je. Kdysi si umìlci organi-
zovali sympozia sami, zatímco pozdìji pøi�ly nej-

rùznìj�í instituce k poznání, �e sympozia mo-
hou být schùdnou a jednoduchou cestou
k získání vìt�ího poètu soch za relativnì krátký
èas. Pùvodní èistota se tak pochopitelnì trochu
vytrácí. Zùstal v�ak respekt k práci své i druhé-
ho, zùstala mnohost názorù, tolerance a tvùrèí
otevøenost.

Na základì vlastních zku�eností mohu potvr-
dit, �e a� u� bylo sympozium organizované ja-
kýmkoliv zpùsobem, pøíjemná pracovní atmo-
sféra a duch lidské sounále�itosti nechybìly ni-
kdy. Sympozium neposkytuje ani záruku kvali-
ty, ani záruku úspìchu. Je to v�ak záruka toho,
�e vytvoøené dílo se v dne�ní diktatuøe penìz
zcela neztratí.                                        Milo� Chlupáè

V èem to vìzí

Právě před 50 lety se v travertinovém lomu v St. Margarethen (Rakousko) poprvé sešli evropští sochaři ke společné práci. Zajímavé výročí neuniklo
zájmu politiků ani médií, a tak jsme mohli sledovat jak iniciátora prvního symposia, sochaře Karla Prantla, navštívil k rozhovoru i spolkový prezi-

dent Fischer. Prantl zajisté ovšem před těmi padesáti lety nemohl tušit, jak velmi se jeho myšlenka mezi sochaři ujme. Brzy se symposia rozšířila do
všech koutů světa a mezi prvními byly samozřejmě Hořice: už v roce 1964 si tady uspořádali své symposium studenti a o dva roky později tady

vzniklo symposium mezinárodní, po sovětské okupaci zaniklé a právě před dvaceti lety obnovené. Mezi českými účastníky symposia v Margarethen
byl i Miloš Chlupáč, který se nad fenoménem symposií zamýšlel, a my jsme jeden z jeho textů vybrali, je v rámečku. (Fotka je z Podhorního Újezdu).

Leckdy dlouhý èas si mohou pacienti  Mìstské
nemocnice Hoøice od 23. èervna ukrátit  sledová-
ním nejménì 12 televizních programù na nových
LCD pøijímaèích s úhlopøíèkou 107 cm. Vybavení
v�ech tøí stanic LDN tìmito televizními pøijímaèi
pøedcházela rekonstrukce anténního systému
obou budov nemocnice umo�òující pøíjem po-
zemního digitálního signálu. Zakoupení umo�ni-
ly finanèní pøíspìvky spokojených pacientù a je-
jich pøíbuzných na�eho zdravotnického zaøízení.
Za v�echny souèasné i pøí�tí pacienty upøímnì
dìkujeme.                                        Vedení MìN Hoøice

Pacienti si uspořili
na televizor

Dvě pozvánky do muzea

Taille directe:
Přímo do kamene

Taille directe (taj dyrekt, z francouz�tiny) je
pracovní metoda, pøi ní� vzniká sochaøské dílo
pøímou realizací autorovy pøedstavy v kameni
(nepracuje se podle modelu ani pomocí repro-
dukèních technik). Styl se postupnì ujal v první
polovinì minulého století a zvlá�� vyhovoval urèi-
tému typu tvùrèích osobností: u nás tak pracoval
Josef Wagner a nìkteøí jeho �áci (jmenujme ales-
poò Vladimíra Preclíka a Milo�e Chlupáèe). Pro
sochaøská symposia je tento pøístup typický, pro-
to muzeum podle nìj nazvalo svou letní výstavu,
její� podtitul zní �Chvála sochaøských symposií�.
Vernisá� ve ètvrtek 2. èervence v 17 hodin
v Malé síni.

Klub konkretistů
Východní Čechy

Skupinová výstava následovníkù hnutí, které se
objevilo v �edesátých letech minulého století.
Dnes má ve Východních Èechách skupinu pøívr-
�encù, kteøí jeho výsledky dále rozvíjejí.

Vystavují Stanislav Janiga, �tìpán Málek, Pavel
Ho�ek, Eva Francová, Vladana Hajnová, Jaroslav
Jebavý, Lenka Stránská, Kateøina Joselová. Ver-
nisá� ve ètvrtek 2. èervence v 17 hodin ve
�torchovì síni muzea.

Pøedná�ka na téma zelená tepelným úsporám a
jak získat dotaci z M�P je urèená pro autorizova-
né osoby - projektanty, zástupce stavebních fi-
rem, investory a rovnì� pro veøejnost, tj. osoby,
které uva�ují o zateplení domu, èi poøízení nové-
ho kotle nebo o alternativním zpùsobu vytápìní.

Pøedná�ka se koná v budovì hoøického
kina ve ètvrtek 9. èervence od 9,00 hod.

Èást pro obèany, laickou veøejnost, zaèí-
ná v 15,00.

Pøedná�ející:
� Ing. Jiøí �ála, CSc. expert v oblasti tepelná

technika ve stavebnictví,
� Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního

plánování a stavebního øádu krajského úøadu
královéhradeckého kraje

�  Zástupce M�P ÈR.
Informace:

Ing. Jaroslav Vácha, mìsto Hoøice

Zelená tepelným
úsporám a jak získat
dotaci

Přednáška
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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

Hořičtí draci – bronzoví!
V�esportovní celek Sporting Havana se v sobotu

20.6.2009 jako vùbec první hoøická posádka
v historii úspì�nì zúèastnil II. roèníku závodù
draèích lodí v Hradci Králové - POLABSKÝ
DRAK 2009. Celý tento sportovní bonbónek byl
uspoøádán v areálu Eli�èina nábøe�í u pøíle�itosti
Dnù Labe s Komerèní Bankou.

Pro mnohé ètenáøe HON velmi exotická spor-
tovní disciplína má 2 tisíce let starou tradici
v Èínì a v souèasné dobì se jí vìnují miliony
sportovcù v 50 zemích svìta. Mezinárodní fede-
race draèích lodí poøádá dokonce od roku 1995
oficiální mistrovství svìta i mistrovství Evropy.
V Èeské republice se na draèích lodích jezdí od
roku 1998, v Hradci Králové pak od roku 2008.
Délka lodì mìøí 12.49 m (bez hlavy a ocasu) a po-
sádka se skládá z 20 pádlujících,  10 nalevo a 10
napravo, dále bubeníka a kormidelníka. Závodìní
draèích lodí je nejtýmovìj�ím sportem na svìtì,
jestli�e zvá�íme, �e na lodi je 22 aktivních èlenù
posádky, na rozdíl tøeba od fotbalu, kde je jich o
polovinu ménì.

Do samotného závodu v Hradci Králové jedou-
cího se na 200 metrové trati se pøihlásilo 9 posá-
dek, které dle propozic závodu absolvovaly hned
2 rozjí�ïky na èas a jednu jízdu o koneèné poøadí.
Po úvodních rozjí�ïkách, ve kterých mezi sebou
závodily v�dy pouze dvì lodì, dosáhl Sporting
Havana hájící barvy svého generálního sponzora
Expivovar Hoøice druhý nejrychlej�í èas v poøadí
(0:52:94), èím� se po boku s posádkami Evropy 2
a Excalibru zaslou�enì probojoval do závìreèné-
ho finále. V nìm v�ak na�im borcùm bohu�el ne-
pomohly ani nové �lutozelené dresy s logem ge-
nerálního sponzora a s nepatrnou ztrátou 5 dese-
tin sekundy obsadily koneèné tøetí místo. Vzhle-
dem k tomu, �e ani jeden ze zástupcù Sportingu
je�tì den pøed závodem v nièem podobném nikdy
nesedìl a vlastnì skoro ani nepádloval, jde o vy-
nikající výkon, který byl po zásluze odmìnìn
bouølivým potleskem pøítomných divákù. Jako
první se tedy s èasem 53:13 umístila posádka Ev-
ropy 2 (obhájce loòského prvenství a s veslaøský-
mi olympioniky na palubì), na druhém místì
s èasem 53:67 se umístil Excalibur Team a tøetí
místo s èasem 54:20 obsadil hoøický celek Spor-
ting Havana. Dal�í v poøadí: 4. Povodí Labe
57:42 , 5. Kooperativa 57:67, 6. Draci z M & M re-
ality 58:05, 7. Èeský rozhlas HK 56:59, 8.Vingl
Team 57:48, 9. Jupí jupí Team 1:01:75. Celek
Sporting Havana reprezentovali: Tomá� Jurièek,
Zdenìk Vale�, Michal �afránek, Vít Kotrbáèek,
Ondøej �picar, Dan Moliè, Lubo� Vale�, Pavel To-
man, Jirka Kubíèek, Martin Jurièek, Luká� Kavu-
lok, Kamil Vondráèek, Jarda Horák, �tìpán Ka�-
par, Mára Drbohlav, Rí�a Nìníèek, Ondra Lhota,
Sláva Pe�ava, Tomá� Pecen a Michal Tomá�ek.
Závìrem nezbývá ne� podìkovat generálnímu
sponzoru na�eho týmu Expivovaru Hoøice, dále
za pronájem dopravního prostøedku f. ÈSAD Se-
mily a vlastnì i v�em hoøickým fanou�kùm, kteøí
neváhali v houfném poètu pøijet podpoøit na�e
borce pøímo na místo závodù. Více o závodì na
www. draci�lode.cz

Sportu zdar Vít Kotrbáèek

Pøed nedávnou dobou jsme vás informovali o
dvouletém projektu �Evropa � rodina rodin�, který
na�e �kola uskuteèòuje s italskou �kolou Bonifacio
VIII z Anagni za podpory Národní agentury pro ev-
ropské vzdìlávací programy. Urèitì si vzpomenete,
�e jsme chystali projektové setkání zde v Hoøicích a
pro veøejnost spoleèný koncert obou �kol. Setkání je
za námi a o tom, jaké to bylo, bychom se s vámi rádi
podìlili.

V�echno zaèalo v pondìlí 27. dubna, kdy� do Prahy
pøilétlo 24 �ákù z Anagni spolu se tøemi dospìlými.
Jejich útoèi�tìm se na deset dní stal hotel Královský
Dvùr, tak�e skupina byla doslova uprostøed dìní na-
�eho mìsta a mnozí z vás si jí jistì v�imli.

Hlavní my�lenkou projektu je vést na�e �áky
k uvìdomìní, �e pøesto�e se èeská a italská kultura
li�í, je mnoho aspektù, které nás spojují, a �e tole-
rance jednoho k druhému je klíè pro cestu do bu-
doucnosti. Proto ve�keré aktivity byly smìøovány
k tomu, aby dìti dostaly co nejvìt�í mo�nost poznat
vrstevníky pocházející z rozdílné kultury a zároveò
udìlaly první krok v pochopení a tolerování odli�-
ností jiného národa. My, uèitelé cizích jazykù, snad
více ne� kdo jiný vnímáme, jak nelehké je pro mno-
hé �áky pochopit, �e zpùsob �ivota v Èeské republice
se li�í od zvyklostí i hodnot uznávaných v jiných ze-
mích a �e tento rozdíl není chyba, ale pouze odli�-
nost. Abychom obì skupiny �ákù postupnì dovedli
k takovému chápání, museli jsme jim poskytnout
rùznorodý program setkání, a tak nás od úterý èeka-
la spousta práce a nabitý program.

Dìti pro�ly aktivitami zamìøenými na prolomení
bariér v pou�ívání cizích jazykù (navzájem jsme se
uèili mluvit italsky a èesky za pomoci angliètiny,
probìhly prezentace o projektu a reáliích obou zemí
v Aj pro �áky 2. stupnì, vyu�ívali jsme práce
v jazykovì smíchaných skupinách tak, aby èlenové
byli nuceni vyu�ívat komunikaci v Aj, atd.). Italská
skupina se seznámila se zpùsobem práce v èeské
�kole (re�im �koly, formy práce � napø. sportovní a
výtvarné dílny, práce v pc uèebnì, ukázky práce
�ákù �koly � tanec, zpìv, pøednes). Absolvovali jsme
nìkolik výletù zamìøených na poznávání pøírodního
a kulturního bohatství ÈR, architektury a prùmyslu
(Adr�pach, Praha, Harrachov, Pivovar Nová Paka,
Jièín, Kuks, Les Království). Poznávali jsme krásy
na�eho mìsta a vlastnoruènì jsme vyrábìli trubièky,

seznamovali jsme se s typickými èeskými tradicemi
a zvyky (pálení èarodìjnic 30. dubna, tradièní opé-
kání vuøtù, skvìlé vystoupení souboru Hoøeòák).
U�ívali jsme si pøítomnosti jeden druhého (veèerní
programy s diskotékami, sportem a spoustou poví-
dání) a pøedev�ím jsme ka�dý den nacvièovali pás-
mo písní v angliètinì, èe�tinì a ital�tinì pro závìreè-
ný spoleèný koncert na hoøické radnici.

Koncert se uskuteènil v pondìlí 4. kvìtna. Nebyla
to pøehlídka dvou pìveckých sborù, tak�e hudební
kritik by jistì na�el slabá místa, ale pokud jste se dí-
vali na pódium a vidìli mladé lidi, kteøí za �est dní
dokázali secvièit sedm písní ve tøech jazycích a kteøí
mají chu� ukázat, �e pøátelství stojí snad nejvý� na
stupíncích jejich hodnot, pak jste si to museli prostì
u�ít.

Snad nejvìt�í úspìch mìla èeská lidová píseò
�Tráva neroste�, kterou si pro nás jako pøekvapení
pøipravili na�i ital�tí pøátelé v instrumentální úpra-
vì. Kdy� jako poslední zaznìla podmanivá  píseò
�We are the world�, která vyzývá v�echny lidi svìta
ke zmìnì k lep�ímu, v oèích nìkterých divákù jsme
zahlédli slzy. Mnohé maminky byly v tu chvíli na své
dìti víc ne� py�né. Koncert se prostì vydaøil!

Bylo toho opravdu hodnì, èím jsme za tìch deset
dní stihli projít. Od tìch nejkrásnìj�ích momentù a�
po velice smutné chvíle, kdy mnohé dìti poprvé
v �ivotì èelily silným emocím spojeným s odchodem
èlovìka z toho svìta, kdy� tragicky zemøel tatínek
jedné italské dívky. Den po dni jsme si uvìdomovali,
�e pøesto�e máme mnoho spoleèného, jsou vìci, kte-
ré nás èiní odli�nými, a �e ne v�dy se nám chce tole-
rovat jeden druhého, tøeba kdy� nás zmáhá únava a
nepohodlí. A tak se stávalo, �e my Èe�i jsme mìli ob-
tí�e pochopit, proè italským kamarádùm nechutná
na�e jídlo a odsuzovali jsme je za to, nebo nám neby-
la vhod jejich pøátelská gesta. Pro Italy je napø. zcela
bì�né, pokud se i chlapci z pøátelství obejmou a dají
si pøátelský polibek; pro nás to bylo �okující a uvá-
dìlo nás to do rozpakù. Ital�tí �áci byli zase obèas
pøedpojatí, kdy� zastávali názor, �e italské jídlo a
obleèení je lep�í.  Pøesto v�ak nakonec obì skupiny
na�ly cestu, jak vyøe�it drobná nedorozumìní. A
právì pøekonávání obtí�í je to, co nám pomáhá rùst.
To je ta pravá ��kola �ivota�. Vìøíme, �e dìti za tìch
deset dní získaly tolik �ivotních zku�eností a uvìdo-
mily si tolik vìcí jako za rok �sezení� ve �kolní lavici.

Sami �áci projekt hodnotí velice pozitivnì. Zde jsou
nìkterá z jejich hodnocení, která psali poslední den
setkání: �Bylo to nejlep�ích 10 dní mého �ivota.
Chceme je�tì dal�í mìsíc� Projekt byl super. Nemá-
me slov, abychom popsali, jak moc se nám to líbilo.
Vymyslet nìco takového muselo dát spoustu práce
a my si toho ceníme. �

Pøesto�e jsme tedy úspì�nì zakonèili tuto èást pro-
jektu, vùbec to neznamená konec na�í práce. Je to
pøesnì naopak. Ten nejvìt�í a nejobtí�nìj�í úkol nás
teprve èeká. Napsat divadelní pøedstavení o odli�-
nostech obou zemí, secvièit jej a pøedvést pøí�tí rok
v kvìtnu pro veøejnost v italském Anagni. Setkání
na�tìstí poskytlo øadu námìtù, mnohdy dost komic-
kých, a tak se mù�eme s chutí pustit do práce.

To v�ak nebude mo�né bez pomoci rodièù a spøá-
telených institucí. Stejnì tak jako to nebylo mo�né
nyní. Bez nadsázky si dovolím øíci, �e bez nesmírné
pomoci, obìtavosti a pochopení rodièù dìtí úèastní-
cích se projektu by se nikdy setkání takto nevydaøi-
lo.

Podìkování patøí rozhodnì i uèitelùm �koly, ze-
jména paní uèitelce Magdì Rù�ièkové, která s dìtmi
pøipravila koncert, který doprovázela na keyboard, a
také svojí soustavnou pomocí zabezpeèovala chod
projektového setkání, panu øediteli Romanu Chalu-
povi, Ivu Chocholáèovi a Kláøe Morávkové.

Dìkujeme také starostovi Hoøic, panu Ivanu Dole-
�alovi.  Vá�íme si podpory, kterou na�emu projektu
poskytl. A� to bylo pøivítání italské skupiny na rad-
nici první den, jeho úèast na spoleèném koncertì,
zájem o projekt, èi rozlouèení s partnerskou skupi-
nou v autobuse ve chvíli jejich odjezdu.

 Zároveò musíme podìkovat za podporu mìstu
Hoøice, firmám Jednota SD Nová Paka, Fontana
Watercoolers a pekárnám NOPEK, a.s., které se po-
dílely na materiální podpoøe projektu.

Pokud vás zajímají podrobnosti o prùbìhu projek-
tu, v�e naleznete na na�ich webových stránkách
www.ehabr.cz . Tam mù�ete také zhlédnout fotoga-
lerie a videa poøízená bìhem projektového setkání.

Na závìr bych ráda popøála v�em, kteøí se zúèast-
nili projektu, aby jim pøíjemný pocit z tìch deseti
krásnì pro�itých dní co nejdéle vydr�el a dodal jim
hodnì elánu pøi práci ve druhém roce.

Mgr. Lenka Novotná, Z� Na Habru

EVROPA � RODINA RODIN

Projekt s Itálií na Habru

Inzerce
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STØÍPKY Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MÌSTA HOØIC
A JINÉ NOVINY

SLOUPEK  STAROSTY

JAK NÁS ZASÁHLA KRIZE ?
Na�emu mìstu a jeho financím se nevy-

hýbá celosvìtová hospodáøská stagnace.
Daòové pøíjmy plynoucí ze státní pokladny
jsou ménì ne� obvyklé. Za první ètyøi mìsí-
ce tohoto roku je daòový pøíjem mìstské
pokladny mírnì pod oèekávanými pøíjmy
za toto období. V souvislosti s finanèní krizí
byl rozpoèet mìsta u sdílených daní schvá-
lený o 8% ni��í, ne� urèovala predikce stát-
ního rozpoètu. Daò z pøidané hodnoty, ze
které má mìsto celoroèní oèekávaný pøí-
jem ve vý�i cca 32,7 mil. Kè je v první tøeti-
nì roku plnìna na 29%, co� znamená prak-
tický propad o cca 1,5 mil Kè. Dal�í velikou
daòovou polo�kou plnící hoøickou poklad-
nu je daò z pøíjmù právnických osob, která
je naplnìna na 31,2%, co� znamená propad
v pøíjmech z této danì zhruba o èástku cca
0,5 mil. Kè. Pokud bude vývoj daòových
pøíjmù pokraèovat tímto smìrem, mù�eme
na konci roku oèekávat propad v daòových
pøíjmech mìsta okolo 6 mil.  Kè. Nikdo
z nás samozøejmì neví, jak dlouho bude
ekonomická stagnace trvat, proto musíme
být ve svých nárocích na investice trochu
opatrnìj�í a pou�tìt se opravdu s rozvahou
do tìch nejpotøebnìj�ích, a samozøejmì  fi-
nanènì krytých plánovaných investic.

V�ichni velice dobøe víme, �e nás èeká
v pøí�tích tøech letech realizace projektu
Mìsta bez bariér a �e projekt bude vy�ado-
vat zhruba dvacetimilionovou roèní spolu-
úèast mìsta. Pokud si projdete podle pro-
jektu seznam rekonstruovaných ulic, chod-
níkù, upravených pøístupù do budov a rea-
lizovaných výtahù v budovách, tak uvidíte,
�e projekt je opravdu svým rozsahem na-
prosto mimoøádný. Projekt nevyluèuje
spolufinancování z jiných zdrojù ne�
z na�ich vlastních a proto se tedy budeme
zcela urèitì  sna�it na spolufinancování
na�eho projektu aktivnì vyhledávat jiné
dotaèní zdroje. Zastavit v�ak investice
v dobì ekonomické krize by bylo v�ak kraj-
nì nezodpovìdné, proto�e obecnì platí, �e
v dobì krize se nám �vyplatí� i mírné za-
dlu�ení. Podle prognóz odborníkù by v
dobì pøijetí eura do�lo ke zhodnocení a ná-
rùstu cen stávajících nemovitostí a
k celkovému o�ivení bytové výstavby, pro-
to�e poptávka po nemovitostech zvenèí
bude proudit volnìji.

SOUTĚŽ NA DODAVATELE SÍTÍ UL. ALOISE
HLAVATÉHO

V pátek dne 19. 6. 2009 byly otevøeny
obálky v soutì�i na dodavatele sítí pro sta-
vebníky a plánovanou bytovou výstavbu
v ulici Aloise Hlavatého - vnitroblok. Vý-
sledek výbìrového øízení ukázal, �e finanè-
ní prostøedky, které jsme na tuto akci pøe-
sunuli pøi na�em posledním zastupitelstvu,
by mìly tuto investici plnì pokrýt. Vítìz
výbìrového øízení garantuje výstavbu za
57 dní od zahájení, co� je zcela jistì skvìlá
zpráva pro stavebníky, kteøí zapoèali vý-
stavbu lemující ulici Aloise Hlavatého.
V polovinì záøí bychom tedy mohli mít
ukonèenu pøípravu první lokality, která je
urèena pro výstavbu tøinácti øadových ro-
dinných domkù. Výbìr dodavatele bude
samozøejmì potvrzen po uplynutí lhùty
pro odvolání ostatních úèastníkù výbìro-
vého øízení.

SLOUČENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE
A SOU OBCHODNÍHO
S GYMNÁZIEM A SOŠ HOŘICE

Ve ètvrtek dne 18. èervna 2009 se nám
podaøilo odvrátit hrozící slouèení Obchod-
ní akademie a SOU obchodního Hoøice
s Gymnáziem a SO� Hoøice, které bylo na
programu jednání Zastupitelstva Králové-
hradeckého kraje.

Vystoupil jsem k tomuto bodu v krajském
zastupitelstvu a po�ádal krajské zastupite-

le o sta�ení tohoto bodu z jednání zastupi-
telstva. Tyto na�e hoøické �koly mají svoji
historii a tradici. Obchodní akademie byla
zalo�ena  v roce 1898 v dobì Rakouska-
Uherska a v loòském roce oslavila 110 let
od svého zalo�ení. Bylo by smutné, kdyby
�kola s takovýmito historickými koøeny
ztratila svoji identitu. O zámìru slouèení
�kol jsme nebyli nikým informováni a ne-
bylo jednáno ani s øediteli dotèených �kol-
ských zaøízení. Slouèení �kol bylo dále
v rozporu s Dlouhodobým zámìrem rozvo-
je vzdìlávací soustavy Královéhradeckého
kraje a s jeho postupy pøi sluèování a opti-
malizaci �kolských zaøízení. O zámìru slou-
èení hoøických støedních �kol jsme se do-
zvìdìli z médií.

�koly nejsou co se týèe poètu �ákù pod
stanoveným limitem. Kraj�tí zastupitelé
odhlasovali slouèení deseti �kolských sub-
jektù. Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje po mém vystoupení a dvouhodinové
diskusi, slouèení tìchto na�ich hoøických
�kol nepodpoøilo. Do budoucna musíme
v�ak doufat, �e na�e krajské generality pøi-
jdou s jinými spí�e ekonomickými varian-
tami úspor financí ve �kolství, ne� je sluèo-
vání a ztráta identity na�ich pozor dìtmi
naplnìných hoøických �kolských zaøízení.

JEDNÁNÍ KRAJSKÉ KULTURNÍ KOMISE
V tomto týdnu probìhne v Hoøicích jed-

nání Kulturní komise Královéhradeckého
kraje, která nám tradiènì pøispívá na
opravy kulturních památek a která dispo-
nuje mo�ností navrhovat pøidìlení kraj-
ských kulturních grantù.

Pro komisi, která od voleb 2008 pracuje
v novém slo�ení jsme pøipravili program
prohlídky na�ich kamenných památek,
vèetnì prezentace Hoøického symposia.
Komise bude mít mo�nost provìøit jak na�e
mìsto nakládá s pøidìlenými krajskými
granty dotacemi. Program komise bude za-
konèen jednáním komise v salonku restau-
race Na Èechovce.

OBČERSTVENÍ NA BARRANDOVĚ
JIŽ PŘÍŠTÍ ROK!

Majitelem pozemku na Gothardì byl
pøedstaven prostorový návrh zámìru novì
vzniklého malého obèerstvení, terasy a toa-
let, který by vlastník pozemku rád zaèal re-
alizovat na jaøe pøí�tího roku. Ve své pod-
statì je malé obèerstvení a terasa postave-
na na základech bývalé Barrandovské tan-
èírny. Vìøíme, �e zkrácené stavební øízení
potøebné pro realizaci tohoto pro nás velmi
zajímavého projektu bude probíhat hladce.

MĚSTO PRO BYZNYS 2009
V úterý dne 16.06.2009 byl týdeníkem

Ekonom udìlen mìstu Hoøice Certifikát za
prùzkum kvality podmínek pro podnikání
v ÈR v rámci výroèní ceny Mìsto pro byz-
nys 2009. V této presti�ní soutì�i mìsto
Hoøice obsadilo tøetí místo. V Hoøicích
stoupnul meziroènì poèet podnikatelù o
10%. Poèet obyvatel Hoøic i s pøidru�enými
obcemi meziroènì stoupnul o 401 obyvatel,
co� je pøi celkovém úbytku obyvatel
v Královéhradeckém kraji velmi optimis-
tická zpráva. Místní podnikatelé byli letos
druzí nejspokojenìj�í v kraji s kvalitou lo-
kality a �ivotem v ní.

HOŘICKÝ CYKLOMARATON MEZI TOP
DESÍTKOU V ČR

27. záøí leto�ního roku se uskuteèní
v Hoøicích druhý roèník akce agentury
MAX 1 marketing �Královéhradecká 50�.
Leto�ní roèník byl zaøazen do celorepubli-
kového seriálu deseti závodù. Loòského
roèníku se zúèastnilo 400 startujících a je
pøedpoklad, �e letos bude startujících okolo
1 tisíce.

Ivan Dole�al

Prosba o finanční
podporu projektu
Hospicového
občanského sdružení
DUHA

Vá�ení pøátelé a pøíznivci Hospice DUHA
v Hoøicích,

s vá�ností jsme jako nezisková organizace pøijali
poslání chránit zájmy tìch nejslab�ích mezi námi,
kteøí nemají mo�nost ani sílu se o svá práva a po-
tøeby zasadit.

Dovolte nám prosím, blí�e Vás seznámit
s projektem �DOMÁCÍ  HOSPIC�, který chce-
me realizovat v prostorách nevyu�itého pavilonu
v areálu Mìstské nemocnice v Hoøicích. Chceme
zkombinovat  centrum domácí hospicové péèe
s pùjèovnou pomùcek, 2 - 3 rodinnými pokoji,  zá-
zemím pro dobrovolníky a umo�nit tak komplexní
hospicovou péèi vìt�inì nemocných
v preterminálním a terminálním stádiu nemoci,
ani� by byli vytr�eni z prostøedí, kde dosud �ili.

Jde nám o vytvoøení modelu, který by
doplòoval nedostateènou sí� lù�kových
hospicù a zajistil dostupnost kvalitní hos-
picové péèe v regionu.

Z demografického vývoje v ÈR je zøejmé, �e lidí
starých a osamìlých, u nich� nebude mo�né zajis-
tit celodenní dohled rodinnými pøíslu�níky, bude
v nejbli��ích letech pøibývat. Rodinné pokoje
v tìsné blízkosti kontaktního místa domácí hospi-
cové péèe tento problém ideálnì øe�í.

Rodinný pokoj v hospicové péèi by nebyl
zdravotnickým zaøízením, ale �pøechodným byd-
li�tìm� vìt�inou onkologického pacienta v situaci,
kdy není nutná hospitalizace ve zdravotnickém za-
øízení a domácí hospicová péèe by byla plnì dosta-
èující, av�ak není mo�ná napø. z dùvodù:

- osamìlý pacient, není kdo by zajistil 24 hod.
dohled na pacienta doma

- rodina není schopna zajistit 24 hod. dohled
(stáøí, nemoc, vzdálenost)

- byt pacienta je hygienicky nebo konstrukènì
nevyhovující

- byt pacienta je �patnì dostupný (hory, samota)
Rodinné pokoje pro terminální a preterminál-

ní pacienty se v zahranièí (napø. Nizozemí) osvìd-
èily zejména v malých mìstech, pøíli� vzdálených
od nejbli��ího lù�kového hospice. Vznikají
v návaznosti na domácí hospicovou péèi
(ta je specializovaným zdravotnickým zaøízením!)
a fungují stejnì, jako by byl pacient doma. Je mu
hospicovým týmem (lékaø, sestra, o�etøovatelky,
psycholog, duchovní, peèovatelky) poskytována
naprosto stejná péèe, av�ak v náhradním bytì,
který je potøebám nemocného ideálnì pøizpùso-
ben, vybaven polohovacím lù�kem a v�emi po-
tøebnými pomùckami.

Jednou z hlavních souèasných starostí
hospice v Hoøicích je zaji�tìní jeho provozu, ná-
kup pomùcek a následnì i vybavení dvou pokojù v
pavilonu Mìstské nemocnice. Vìøíme, �e se nám
podaøí nalézt ochotné dárce a podporovatele. Bu-
deme Vám velmi vdìèni, kdy� budete mít zájem a
mo�nost jakoukoliv èástkou pøispìt na vybavení,
aby se tato slu�ba mohla v plné míøe co nejdøíve
realizovat.

Dìkujeme Vám, �e nás v této snaze podporu-
jete, a� u� se jedná o pomoc finanèní, materiální
nebo duchovní. Jsme vdìèni za Va�e pochopení  a
obìtavost. Èím dál tím zøetelnìji si uvìdomujeme,
�e úlohu, kterou jsme na sebe pøijali, mù�eme pl-
nit pouze spoleènì s Vámi.

Aktuální informace o èinnosti sdru�ení najdete
na webu www.hospic-horice.cz. Zde také po-
vedeme seznam na�ich dárcù, najdete tu pravidel-
né výroèní zprávy.

Jana Sieberová, tel.: 773 652 844
Hospicové obèanské sdru�ení Duha

bank. spojení: 229308919/0300

Hospicové
občanské sdružení Duha
spolupracuje
s dobrovolníky

Dobroèinnost provází èlovìka od nepamìti
jako jedna z dùle�itých ctností, které v na�em �zá-
padním� svìtì mají své koøeny v køes�anství bez
ohledu na to, zda jsme vìøící nebo ne. Navazuje
na tradice køes�anské pomoci bli�ním: �Co jste
uèinili jednomu z mých nejmen�ích, mnì jste uèi-
nili.�

Neodmyslitelnou souèástí hospicového zaøízení
jsou od zaèátku dobrovolníci � ochotní lidé.
Jsme nesmírnì rádi, �e v øadách hoøických spolu-
obèanù je ji� máme. Hledat v dne�ní dobì dobro-
volníky je dost problém. Lidé jsou hodnì èasovì a
pracovnì vytí�eni. Èasto zde hraje roli i urèitá ba-
riéra, strach ze smrti. U nemocných proto musí
pomáhat takoví lidé, kteøí projevují vùèi nemoc-
ným empatii � schopnost soucítit, v�ít se do je-
jich situace. V souèasné dobì na�e sdru�ení evi-
dujem 8 dobrovolníkù.

 Velmi si Vás v�ech osobnì vá�íme.

Školní pouť
�e bývá v kvìtnu na Gothardì pou�, to v�ichni

vìdí. Ale, �e by mohla být pou� v èervnu a k tomu ve
�kole? �Pøijela k nám pou�, aneb dveøe dokoøán�,
tak se jmenoval den otevøených dveøí v Základní
�kole Hoøice, Husova 11.

Ve støedu 10.6.2009 pøilákaly �kolní pou�ové
atrakce spoustu náv�tìvníkù, pøedev�ím z mateø-
ských �kol. Malí i velcí si mohli prolézt temnou rou-
rou, vytoèit si dobrùtku na kole �tìstí, nechybìly vo-
òavé papírové rù�e, které jste si �vystøelili� hodem
do plechovek. Za  úspì�né lovení rybek èekal rybáøe
balónek nebo krásné korále a siláci zkou�eli svou
sílu pøi zvedání tì�kého bøemene. Pou�ová perníko-
vá srdíèka dostal ten, kdo vystoupal na vysoké �tafle
a za hod do lví tlamy se tahala �tìstíèka.

Kdo se do sytosti pobavil, mohl si prohlédnout
prostøedí �koly a v hernì se formou prezentace vý-
robkù, prací a fotografií dovìdìl, co v�e tento �kolní
rok �áci �koly pro�ili. �e si na podzim u�ili lampió-
nového prùvodu a projektového týdne ��kola není
na draka� nebo ��ípkového dne�. V zimì se vìnovali
výrobì ruèního papíru, ekologickým aktivitám
a zdokonalovali se v poskytování první pomoci, díky
ní� pozdìji jedna �ákynì zachránila své sestøe �ivot.
V bøeznu se zábavnì uèili pøi projektu Masopust a
potì�ili pak vystoupením s masopustním pásmem
klienty v domovì pro seniory, ústavu sociální péèe a
peèovatelské slu�bì. Po celý �kolní rok probíhal ve
v�ech tøídách ekologický projekt �Rok stromù� . Z
fotografií je také zøejmé, �e ve �kole se vyskytují i ta-
juplné bytosti. Ten, kdo ve �kole v èase halloweenu
pøespí, urèitì uvidí �kolní stra�idlo Hugo. Tìsnì
pøed prázdninami zase skøítkové pøedávají dìtem
klíè od prázdnin a budou pro nì �kolu o prázdni-
nách hlídat. Díky poèasí, pøátelské atmosféøe a vese-
lým zá�itkùm se  pou� opravdu vydaøila.

Kdo ji nestihl a chtìl by se informovat o vzdìlávání
�ákù v Základní �kole Hoøice, Husova 11, která po-
skytuje vzdìlávání �ákùm podle programu základní
�koly praktické a základní �koly speciální, bude kdy-
koli vítán.                                                            Z� Husova 11

Klauni, kam se podíváš
Tak nìjak to vypadalo poslední kvìtnové odpoled-

ne v areálu ÚSP, v�emi pøístupovými cestami se blí-
�ili rùzní klauni, �a�ci a mimové. Jak by také ne,
kdy� se Klokánek tentokrát rozhodl jít na oslavu
VII. Dne dìtí do cirkusu. Celý krásnì zrekonstruo-
vaný areál bývalé Invalidovny a pøedpoklad prima
zábavy nalákal letos rekordní poèet náv�tìvníkù i
pøesto, �e ani pøedpovìï poèasí, ani realita jako ta-
ková, neslibovala pøíjemné povìtrnostní a srá�kové
podmínky. Pøed zaèátkem oslavy zaèaly v�ak do are-
álu proudit davy soutì�ení chtivých dítek,
v doprovodu svých rodièù a známých, a tak cirkus
mohl zaèít. Na startu obdr�elo ka�dé dítko stvol a
støed kvìtinky a absolvováním devíti zajímavých
disciplín byla kvìtina bohat�í o okvìtní lístky. Nad-
�ení a odhodlání získat v�ech devìt okvìtních lístkù
neopadly ani pøi docela prudké pøeháòce. Nikdo ne-
chtìl pøijít o mo�nost nauèit se �onglovat s míèky,
roztáèet talíøe na hùlce, chodit po provaze, po nesta-
bilním prknì, chùdách, �palících a jiné cirkusové
dovednosti. Jako ke ka�dému cirkusu patøí drezúra
zvíøat, tady nechybìla ukázka výcviku psí agility a
projí�ïka na koèáøe, ta�eném koòmi. Kdo vydr�el a�
do konce, doèkal se hodinového vystoupení ú�asné
klaunky  Bibi, která se dovedla velmi rychle s dìtmi
skamarádit a pøichystala pro nì spousty dárkù.
K tomu hrála celé odpoledne skupina Nebozez, ten-
tokrát doplnìná zpìvaèkou z hradecké skupiny Kap-
ky, obèerstvení, sladké odmìny a bohatá tombola. A
komu za zdar celé akce podìkovat? V�em Vám, kteøí
jste pøi�li a podíleli se na výtì�ku z dobrovolného
vstupného. Dík patøí mìstu Hoøice, �e nám vyhovìlo
v grantové �ádosti a pomohlo pokrýt náklady a dík
v�em pomocníkùm, kteøí své finanèní po�adavky
umírnili na minimum. Konkrétnì Bibi z Prahy, ji-
nak Sylvì Vlèkové, Lucii Horké a jejím kolegùm a
kolegyním z výcvikové skupiny agility z Hoøic a
Hradce Králové a jejich pejskùm,  skupinì Nebozez,
agentuøe Ambrózia z Hradce Králové, V�ÚO Holo-
vousy, Støí�kovým, Charvátovým, Èepelkovým a
v�em hoøickým firmám, které nám pomáhají ka�do-
roènì obohatit tombolu. Neobe�li bychom se bez po-
moci studentù Gymnázia a SO�, dìkujeme P. Tomá-
�ovi, D. Vágnerové, I. Bradnové, L. Fialové, N. Ma-
tou�kové, M. Herzogové, T. Dohnalové, N. Khunové,
J. Ersepkové, K. Ptáèkové, L. Brabcové, M. Brùnové,
�. Bouzkovi, S. Bouzkové, K. �áèkové a R. Tothové.

A samozøejmì nesmím zapomenout na tým za-
mìstnancù a obyvatel ÚSP,  dìkuji za naprosto bez-
problémovou spolupráci jim i svým kolegyním
z Klokánku, z Amoku, z M� Husova  a mnoha jiným.
Úspì�ná rekapitulace jedné akce mì nutí rozlouèit
se s vámi pozváním na akci dal�í. Pøíjemné prázdni-
ny, pohodové dny pøí�tí, proslunìnou dovolenou a
na shledanou v Ostromìøi na VI. SRANDIÁDÌ.

J.B.
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Škola pro život
Dìti i uèitele �koly v Chodovicích èekají v pøí�-

tím roce velké zmìny. Na�e �ádost  o grant z EU
na OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost
uspìla ve výbìrové komisi.

Od záøí pøipravujeme tvorbu modelového pro-
jektu pro venkovské �koly s cílem zavedení  no-
vých forem výuky vycházejících z principù re-
formní pedagogiky. Celková dotace èiní zhruba
1 200 000,- Kè. Bli��í informace naleznete na
www.zschodovice.webnode.cz., nebo pøímo ve
�kole.

Motto na�í �koly je ��kola pro �ivot�. Sna�íme
se jej naplnit ji� nyní. V mìsíci kvìtnu jsme pro
maminky pøipravili besídku v kostele. Nauènou
cyklostezku ve Vysokém Veselí a  zasvìcený vý-
klad paní øedilelky zdej�í �koly v�em �kolám vøele
doporuèujeme. (foto è.5356). Okruh pøes Chlum,
Hoøice, Lukavec, By�ièka a zpìt pøes Libín dìti
zvládly na jednièku.(foto5410). Odmìnou jim
byla exkurze v ZOO ve Dvoøe Králové. (foto5448).

Do konce roku nás je�tì èeká exkurze do Prahy,
olympiáda pro okolní malé �koly, pìtidenní tábo-
øení na Malé skále v malebném údolí Jizery a Za-
hradní slavnost pro �kolu, �kolku, rodièe a pøáte-
le �koly. Doufejme, �e nám bude pøát poèasí a
pro�ijeme mnoho krásných chvil nejen ve �kol-
ních lavicích.

Mgr. Zuzana Slezáková

Poděkování za mámu
Chtìl bych krátce, ale o to osobnìji, podìkovat

Janì Sieberové za v�echno, co dìlala a udìlala
pro mojí mámu v posledních mìsících a týdnech
jejího �ivota. Nebyly vùbec lehké, ale Janina citli-
vá a upøímná pomoc, v�echny ty hodiny, které
s mamkou trávila, jí nepochybnì opravdu po-
mohly tyto tì�ké chvíle zvládat s vìt�ím klidem.

Máma mìla pøed �ivotem se v�ím, co k nìmu
patøí, velikou pokoru, ale zároveò také velkou
sílu, se kterou se do poslední chvíle sna�ila bojo-
vat se svojí nemocí. Jano, moc díky za to, jak jsi jí
v jejím posledním boji stála po boku. I to pomoh-
lo tomu, �e máma mohla a� do konce zùstat doma
s námi se v�emi, jak si pøála. Stejnì tak dìkuju
Pavlovi Sieberovi za to, �e v této nezi�tné pomoci
Janu podporoval i za oporu, kterou byl a je na�e-
mu tátovi.

Chci také podìkovat Antonínu, Patrikovi a Zde-
nì Jeøábkovým za citlivý a osobní pøístup, který
vlo�ili do profesionálního odvedení poslední slu�-
by, kterou jsme na tomto svìtì mámì mohli po-
skytnout.

Za celou rodinu Zuzany Váchové Jakub Ka�par

Dne 18. èervna to bylo ji� deset let, co nás na-
v�da opustila na�e drahá maminka, babièka
a prababièka, paní Míla Krajníková. Nikdy ne-
zapomeneme na její obìtavou a laskavou pova-
hu, Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.

Dcera s rodinou.

Vzpomínka

Dětský den s klokanem
V to nedìlní odpoledne bychom pravdìpodobnì

vùbec nevystrèili nos. Poèasí bylo velmi nevyzpy-
tatelné a promìnlivé.

Teï jsme ale rádi, �e jsme svoje tìla vystrèili ven
a vyrazili na dìtský den s Klokánkem. I kdy� jsme
se trochu namoèili.

Ti pohotovìj�í si sebou tedy vzali de�tníky nebo
plá�tìnky. Ti nepraktiètí, jako tøeba já, se porùz-
nu poschovávali v altáncích a pod stromy.

Dìti na�tìstí na vodu nejsou tak citlivé,
s velkým nad�ením plnily cirkusácké úkoly a
samy sebe pøekvapovaly, co vlastnì zvládnou.
Tøeba udr�et talíø na tyèce, pøejít pøes pohyblivé
prkno nebo chodit na �palcích. Velkou motivací
byla nepochybnì krásná devítilístková kvìtina,
která postupnì rozkvétala s poètem splnìných
úkolù. Tro�ku ji nesvìdèilo zalévání, pøeci jen,
byla z papíru, ale aspoò jsme si ji doma dotvoøili
podle svého.

V�ude se to hem�ilo klauny, jeden z nich umìl
dokonce i kouzlit, a hrála prima muzika. Moc se
nám také líbila ukázka výcvikù psù. Pokud by se
v�ichni majitelé psíkù takhle vìnovali svým mi-
láèkùm, nebylo by potøeba náhubkù ani vodítek.

A nakonec na nás vykouklo i sluníèko, zøejmì se
chtìlo podívat, proè se dìti i obyvatelé invalidov-
ny tak pìknì usmívají.

Mìla bych jen jednu kritickou pøipomínku. Ke
klokanovi. Nechtìl skákat. Pøi tom klokani by
mìli skoèit i 9 metrù! Doufám, �e to do pøí�tì do-
piluje.

Vlastnì jsem tímto chtìla v�em, kdo dobrovolnì
a nezi�tnì poøádají takové akce, vyjádøit svùj dík.
Pøí�tì urèitì dorazíme zas.

Monika �pinková, spokojená maminka

Vzpomínka a současnost
Ka�párek má stále spoustu práce. V�dy� léèí

srdce. A jak to v�dycky v pohádkách bývá, daøí se
mu i napravovat zlo. A kdy� je�tì dìti nad�enì
dovedou projevit svoje bezprostøední umìní vyjá-
døit povahové vlastnosti krále, je�ibaby, èerta,
hastrmana a dal�ích postav, je radost se zamý�let
a vnímat neustálou touhu po vítìzství dobra.

Co doká�e láskyplné a odborné vedení PaedDr.
Renaty Hradecké v dramatickém i taneèním obo-
ru, je obdivuhodné. Divadélko mladých z r. 1996
má pokraèování v pohádce Jak Ka�párek srdce lé-
èil v divadelním souboru Klobouk.

Dìkujeme paní Hradecké, autorce a re�isérce,
�e svým rozhledem dovede postihnout hlavní pøí-
èinu problémù ve výchovì dìtí. Potøebují trpìli-
vou a obìtavou lásku pøedev�ím rodièù a uèitelù.
Dovedou na�i snahu vracet, máme z nich radost.

L. Vávrová

ZUŠ Hořice se vrátila
z Chorvatska

 Z  festivalu Makarské kulturní léto se v nedìli
vrátila Základní umìlecká �kola Hoøice, která do
Chorvatska jela na pozvání marketingové spoleè-
nosti Latinica d.o.o. v zastoupení pana Dinko Di-
vièe.

Chorvatské pobøe�í nás pøivítalo sluneèným po-
èasím, které za den pøe�lo v nepøetr�itý dé��. A
tehdy zaèal ná� pracovní výjezd být pracovním.
Pìvecký sbor, dramatici, komoøík a flét-
ny zkou�eli od rána do veèera. Po dvou dnech se
poèasí slitovalo a koneènì vy�lo slunce.

Chorvat�tí poøadatelé pro nás pøipravili dva
koncerty v krásném prostøedí hotelových pro-
stor.  Zvlá�tì první koncert byl výborný a obecen-
stvo po právu ocenilo výkony na�ich dìtí voláním
bravo a strhujícím aplausem.

Ná� �drama�ák� pøipravil pro v�echny pøekva-
pení. Bìhem celého pobytu dostudoval starovì-
kou báj O vìrném milování Aucassina a Nicolet-
ty. Na premieru pozval v�echny pøítomné a ná-
v�tìvníky kempu. Dìkujeme.

Propagaèní materiály mìsta a �koly byly pøedá-
ny a my se ve zdraví vrátili. V�em patøí velký dík.

                                                                       ZV

ALE� VOSTØEZ

Bylo to nìkdy na podzim v roce 1994. �el jsem si
koupit nìjaké noviny nahoru na námìstí k ��ma-
tolánùm� a mezi rùznými tiskovinami moji po-
zornost upoutala obálka èasopisu BUDO. Byl tam
vyfocený nìjaký Francouz v bílém kimonu, ale
místo obyèejných bílých kalhot mìl na sobì na-
vleèenou jakousi podivnou èernou sukni. Zvìda-
vost mi nedala, a tak jsem si èasopis koupil. Nìja-
ká bojová umìní mì v té dobì moc nezajímala,
ale ta fotka mì naprosto uchvátila. Uvnitø èasopi-
su jsem si pøeèetl, �e ten Francouz z titulní strany
cvièí nìjaké aikido a ta èerná suknì vlastnì není
suknì, ale jsou to takové hodnì �iroké kalhoty a
øíká se jim hakama. Byl tam také kontakt na nìja-
kou organizaci v Praze, a mì nenapadlo nic lep�í-
ho, ne� tam napsat, jestli se to aikido cvièí taky
nìkde poblí� Hoøic. Kupodivu mi celkem rychle
odpovìdìli, �e je mo�nost jezdit do Hradce Králo-
vé, kde zrovna vzniká oddíl. No a tak jsem sedl do
vlaku a jel. Myslel jsem si, �e to tak jako okouknu,
co to vlastnì to aikido je, a pak se uvidí. K �ádné-
mu okukování ale nedo�lo. Kdy� jsem dorazil teh-
dy do Hradce, pøi�el jsem do tìlocvièny, kde stál
tehdej�í �éf hradeckých aikidistù Míra Gebert a
ten mi celkem struènì a jasnì vysvìtlil, �e nejlep-
�í bude, kdy� budu okukovat pøímo pøi tréninku
na tatami (to jsou takové mìkké �ínìnky, co se na
nich cvièí).  A svìte div se, mì ten pohyb zaèal ba-
vit a cvièím aikido u� patnáct let.

Je tì�ké nìjak aikido definovat. Rozhodnì to
není �ádná sportovní disciplína, pøi které je jeden
vítìz a druhý pora�ený. Nedá se ani øíci, �e je to
nìjaká pouhá �kola sebeobrany, která èlovìka na-
uèí ubránit se pøípadnému fyzickému napadení.
Aikido je cesta, �ivotní názor a styl, který pokud
mu to dovolíte, tak se promítá i do va�eho �ivota
mimo tìlocviènu. Pro nìkoho je aikido sebeobra-
na, pro nìkoho streèing celého tìla, nìkdo se za-
mìøí na dechová cvièení a dal�í chodí cvièit tøeba
jenom pro obyèejnou radost z pohybu. Dùvodù
proè cvièit aikido je hodnì.

Nikdy nezapomenu na vykulené oèi Míry Ge-
berta a Jardy Bitarovce (ten vede aikido v Hradci
Králové dodnes), kdy� se asi po pùl roce dozvìdì-
li, �e nejsem z Hradce, ale z Hoøic. Jezdil jsem
tehdy cvièit do Hradce témìø dennì a oni nechá-
pali, co �e jsem to za blázna. S pomocí tìchto

dvou lidí jsem zalo�il oddíl aikido v Hoøicích.
Bylo to pøesnì 21. ledna 1997, kdy� se v Hoøicích
uskuteènil první nábor do nového oddílu aikido
spojený s ukázkami technik. Na první trénink
aikido v Hoøicích dorazilo zhruba 35 lidí. Èasem
na�e øady proøídly, ale aikido prostì není pro ka�-
dého. Nìjakého pokroku èlovìk nedocílí za mìsíc,
ale chvíli to trvá. Od samého zaèátku cvièíme
aikido pod TJ Jiskra Hoøice a nebýt Maxe Polit-
zera, který cvièí judo a pùjèil nám tatami, tak by
aikido v Hoøicích asi nikdy nevzniklo.

Od tìchto zaèátkù u� ubìhlo dvanáct dlouhých
let a 1. èervence 2009 budou Hoøice poprvé dìji�-
tìm mezinárodního semináøe aikido, který pove-
de Koji Yoshida z Japonska. Koji Yoshida vede
ka�doroènì mezinárodní semináøe v USA, ve
Francii a na Ukrajinì. V roce 2006 poprvé nav�tí-
vil také Èeskou republiku. Dva pøedchozí seminá-
øe probìhly v Hradci Králové a ten leto�ní bude u
nás v Hoøicích v nové hale gymnázia. Semináø
bude probíhat od 1. - 5. èervence 2009. Poèítáme
s úèastí okolo 130 cvièencù hlavnì z Èeské Re-
publiky, ale i z rùzných koutù Evropy. Halu bude
uvnitø pokrývat plocha 600 m2  tatami, které do
Hoøic dopravíme z Jièína, Jaromìøe a Vrchlabí a
vy, pokud budete chtít, mù�ete být také u toho.
V sobotu 4. èervence bude toti� veèerní dvouho-
dinové cvièení pøístupné divákùm. Tak�e pokud
dorazíte do haly pøed 17. hodinou, budete moci
pozorovat z prostoru hledi�tì jak takový semináø
aikido probíhá. Srdeènì vás na tento nev�ední zá-
�itek zvu. Vstupné bude dobrovolné a to, co vybe-
reme, pou�ijeme na úhradu za dopravu tatami.

Kdy� u� jsem se rozepsal o historii hoøického
oddílu aikido, nemohu se nezmínit o Jackovi Do-
be�ovi, který po mnì zhruba v roce 2002 pøevzal
tu káru vedoucího oddílu a táhne ji v podstatì do-
dnes. Mìl jsem období, kdy jsem aikido cvièil
hodnì málo, vìnoval jsem se práci a rodinì a èasu
nazbyt moc nebylo. Jacek Dobe� nejenom �e po
celou tu dobu dokázal oddíl sám vést, ale úroveò
cvièení v Hoøicích o nìkolik úrovní pozvedl. Po-
kud budete mít chu� si s námi pøijít aikido zacvi-
èit, rádi vás uvidíme. V záøí 2009 uspoøádáme
nábor jak pro dospìlé, tak i pro dìti. Urèitì se ale
pøijïte podívat u� 4.èervence v 17 hodin do haly
gymnázia na Koji Yoshidu.

Aikido  Hořicích

Před sto lety se narodil malíř Bohuslav Tůma
Pěknou fotografií z rodinného archivu připomínáme stoleté výročí významného hořického

umělce. Narodil se v Hořicích 26. června 1909, zemřel v požehnaných 95 letech 22. června 2004.
Studoval nejprve na Keramické škole v Bechyni (obor malba u prof. Šimáka) a dále na Umělecko-

průmyslové škole v Praze u prof. F. Kysely. Jeho volná tvorba, téměř výlučně krajinářská, je dobře
známa a jeho práce lze nalézt v mnoha veřejných i soukromých sbírkách doma i v daleké cizině.

Tůma se však záhy uplatnil také jako autor plakátů, výtvarných řešení výstav i veřejných prostorů
pro různé příležitosti, z nichž jen málokterá se dochovala alespoň ve fotografické dokumentaci.

Méně se také ví o jeho jevištních výpravách pro hradeckou a trutnovskou oblastní scénu, pro
které soustavně pracoval mnoho let. Za velkolepé životní dílo považují mnozí také Tůmovu
chalupu ve Stupné, kterou pilně budoval a citlivě výtvarně zhodnocoval více než půl století.

Z ateliéru ve Stupné je ostatně naše fotografie. Podrobněji se Tůmovým životem a dílem zabývá
Milan Brejník v rozsáhlé stati pro časopis Pod Zvičinou, který vychází právě v těchto dnech.

Pozvánka do Březovic
Loòská výstava k výroèí 690 let od první zmínky

o Bøezovicích, Bu�tìhradu a Lhotce se doèkala
pìkné odezvy a tak bude letos znovu otevøena,
roz�íøená o podrobnìj�í informace o bøezovické
ku�elnì, která si pøipomíná 30. výroèí svého vzni-
ku. Budeme se na vás tì�it v obecním domku u
ku�elny ka�dou nedìli mezi 16 a 17 hodinou a� do
7. záøí, kdy výstavu ukonèí posvícenská veselice.

Osadní výbor Bøezovice.

Pøipravujeme pro vás pøedná�ku

Gemoterapie - léèba pupeny
- medicína zítøka

Pøedná�ka se bude konat 17. záøí 2009
v 18 hodin v sále hoøické radnice.

Pøedná�et bude Mgr. Jarmila Podhorná,
zakladatelka firmy �Nadìje�,

specialistka na bylinnou terapii.
Informace: www.ort-alter.ic.cz

Nebo na telefonu 603 147 400, 603 147 399.
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Výstavy

Taille directe:
Pøímo do kamene

(toti� Chvála sochaøských symposií).
Malá síò mìstského muzea od 2. èervence do
konce øíjna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vernisá� 2. èervence od 17 hodin.

Klub konkretistù VÈ
�torchova síò mìstského muzea od 2. èervence
do 30. srpna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vernisá� 2. èervence od 17 hodin.

Slavné vily
Královéhradeckého kraje

�torchova síò mìstského muzea od 27. kvìtna
do 28. èervna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Ivan Jilemnický
�IVOT? �IVOT!

Galerie plastik od  4. èervence do konce srpna
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vernisá� 4. èervence v 15 hodin.

Zkou�ka odvahy
Pøíbìhy nezletilých politických vìzòù 50. let.

Mìstská radnice v Hoøicích (I. patro)
od 12. èervna do 30. èervna.

Otto Gutfreund (1889-1927)
Mìstské muzeum ve Dvoøe Králové

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 do 13. záøí.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské hu-

sitské: Ekumenická bohoslu�ba k výroèí upálení
M. Jana Husa se uskuteèní v nedìli 5. èervence od
17 hodin v modlitenì Èeskobratrské církve evan-
gelické v Husovì ulici.

Dal�í bohoslu�ba se slou�í v nedìli 19. èervence
od 14 hodin v bývalé synagoze.

Vzpomínka
na M. Jana Husa

Srdeènì zveme v nedìli 5. èervence 2009 v 17
hodin na ekumenickou bohoslu�bu k 594. výroèí
upálení M. J. Husa. Slavnost zaène u Husova po-
mníku, kde bude polo�en vìnec a úèastníci vy-
slechnou jeden z jeho dopisù z Kostnice.

Bohoslu�by budou pokraèovat v modlitebnì
ÈCE. Kázáním k tomuto výroèí i k výroèí pøícho-
du vìrozvìstù Cyrila a Metodìje poslou�í Eli�ka
Zapletalová, faráøka  Církve èeskoslovenské hu-
sitské. Pøedná�ku na husovské téma pøednese fa-
ráø ÈCE Miloslav Va�ina. Pøi bohoslu�bì bude
také pøipomenuto 95. výroèí postavení Husova
pomníku (1914). Bohoslu�ba se koná v rámci eku-
menického projektu �Spoleènì cestou víry�.

O. Nekvinda

SESTILIO BURATTINI
Narozen v roce 1947 v italském Magione, mìstì

støedovìkého zalo�ení le�ícím témìø na bøezích Tra-
simenského jezera. Na Akademii výtvarných umìní
v Perugii, je� byla zalo�ena v roce 1573 (tj. druhé
nejstar�í vysoké umìlecké �kole v Itálii ihned po flo-
rentské instituci), vyuèuje techniku zpracování mra-
morù a dal�ích tvrdých hornin. Je èlenem Meziná-
rodní asociace pro akce monumentálního sochaøství
(AIESM), která sdru�uje 24 státù za úèelem podpo-
ry souèasného sochaøství a zejména vzniku dìl urèe-
ných pro veøejné prostory.

V letech 2006 a 2007 se zúèastnil bratislavské pøe-
hlídky souèasného italského umìní, je� kladla dùraz
na souhru tvarù a barev (Contemporanea arte itali-
ana tra forme e colore). V minulém roce se pak
mimo jiné podílel na skupinové výstavì ve Florencii
(Goccia dopo Goccia/Kapka po kapce) a pøipravil
autorskou pøehlídku Nauka o tvarech plných a
prázdných (Morfologie del pieno e del vuoto), která
byla uvedena v Corcianu (Umbrie) a na ní� pøedsta-
vil velmi aktuální výbìr dìl. Sestilia fascinují zpùso-
by tvarování hmoty pùsobením dostøedivých a od-
støedivých sil. Pøírodní procesy � �ivelné pùsobení
vìtru, vody, vzduchu a zejména optické jevy souvi-
sející s rotaèními pohyby � jej inspirují pøi vytváøení
soch prstencovitých tvarù. Z pohybových dìjù vy-
chází i pøi dynamizování pravidelných tvarù a hlad-
kých povrchù objektù. Rovnì� ve star�ích pracích,
které mìly èasto podobu totemických monolitù, je
pøítomný velmi silný dynamický prvek, zde oriento-
vaný smìrem vzhùru.

Sestilio pracuje pøevá�nì s tvrdými, tedy klasický-
mi italskými materiály jako jsou nejrùznìj�í druhy
mramorù a travertiny. V jeho tvorbì objevíme rov-
nì� sochy, v nich� je kámen kombinován s kovem.
Svými díly je Sestilio zastoupen ve veøejných a sou-
kromých sbírkách v Itálii i zahranièí. Vystavoval na
rozmanitých místech po celém Apeninském poloos-
trovì (mj. Perugia, Assisi, Spoleto, Bologna, Janov) i
ve svìtových destinacích (New York, Atlanta, Zara-
goza, Marseille). Jeho práce najdete v exteriérech
èetných italských mìst (Magione, Perugia, Carrara,
Riccione, Mugnano, Terrasini) a rovnì�
v sochaøských parcích, které vznikly jako výsledky
mezinárodních sympozií (Balatonfüredi/Maïarsko,
Brusque/Brazílie, aj.).

DONALD BUGLASS
Donald Buglass (1962) pøiletìl do Hoøic z Nového

Zélandu. �ije na západním pobøe�í ji�ního ostrova
v mìsteèku Hokitika, je� bylo zalo�eno v 60. letech
19. století, kdy �zlatá horeèka� pøivábila do oblasti
tisíce zlatokopù a z Hokitika uèinila jeden
z nejfrekventovanìj�ích pøístavù na ostrovech. Odli-
vem hledaèù zlata mìsto svou nìkdej�í pozici ztrati-
lo. V souèasnosti je známo pøedev�ím jako brána do
národního parku jihozápadní oblasti a ekoturistické
centrum a také díky nalezi�ti nefritù a bohaté pro-
dukci mlékárenských produktù.

Donald studoval malíøství na Národní �kole umìní
v Sydney (Austrálie) a posléze strávil rok na univer-
zitì v Tasmánii, kde se vìnoval designu nábytku. Je
èlenem neziskové organizace EKOumìlci Nového
Zélandu, její� stoupence spojuje aktivní pøístup k
ochranì �ivotního prostøedí a Mezinárodní sítì
umìlci v pøírodì (AiNIN), která propaguje vznik a
ohleduplnou prezentaci umìleckých dìl v pøirozené
krajinì. Tento pøístup umo�òuje zprostøedkovat
�ivý kontakt s umìním i té èásti veøejnosti, je� bì�nì
kamenná muzea a galerie nenav�tìvuje.

Skrze sochaøskou tvorbu vyjadøuje Donald své ná-
zory a my�lenky ji� nìkolik let, vyzkou�el si v�ak ce-
lou øadu výtvarných disciplín od kresby a� po insta-
lace. �Jsem velmi intuitivní umìlec, jeho� práce se
výraznì stylovì odli�ují dílo od díla, nicménì si za-
chovávají vysoký stupeò �ivotnosti a originality. Ne-
chávám materiál pøímo promlouvat do podoby díla
a zejména se sna�ím vytvoøit umìlecký objekt, který
je esteticky pøita�livý a zároveò obsahuje silnou du-
chovní koncepci.�

Díla pøímo do kamene tvoøil Donald bìhem so-
chaøských setkání na Novém Zélandu (Hokitika,

Koruna v červenci 2009

Čtvrtek 2. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 2. lekce, vstupné 30,- Kè

Sobota 4. července 2009 v 16.00 hodin
(Smetanovy sady)

DECHOVÁ HUDBA JAVORKA
promenádní koncert, vstup volný

Neděle 5. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 4. lekce, vstupné 30,- Kè

Úterý 7. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - prodlou�ená

Hraje skupina EGO, vstupné 50,- Kè

Čtvrtek 9. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 6. lekce, vstupné 30,- Kè

Sobota 11. července 2009 v 16.00 hodin
(Smetanovy sady)

TÁBORANKA
promenádní koncert, vstup volný

Neděle 12. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 7. lekce, vstupné 30,- Kè

Úterý 14. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 2. prodlou�ená

Hraje skupina EGO, vstupné 50,- Kè

Čtvrtek 16. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 9. lekce, vstupné 30,- Kè

Sobota 18. července 2009 v 16.00 hodin
(Smetanovy sady)

VOJENSKÁ HUDBA HRADEC KRÁLOVÉ
promenádní koncert, vstup volný

 Neděle 19. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 10. lekce, vstupné 30,- Kè

Úterý 21. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 3. prodlou�ená

Hraje skupina EGO, vstupné 50,- Kè

Čtvrtek 23. července 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 12. lekce, vstupné 30,- Kè

Sobota 25. července 2009 v 18.00 hodin
VÌNEÈEK TANEÈNÍHO KURZU

Hraje skupina EGO, vstupné 70/90,- Kè

Kdo přijede na symposium

New Plymouth, Tokoroa), v Evropì (Rumunsko,
Nìmecko, �výcarsko) i v Asii (Tchaj-wan).
V loòském roce se zúèastnil sochaøského symposia
Landek v Ostravì a v maletínském pískovci zde rea-
lizoval sochaøský opus s názvem Sny malého pra-
sátka. Sochu koncipoval v pøímé reakci na stav vel-
kochovu vepøù v Èeské republice, kdy efektivnost
produkce pøevá�nì vítìzí nad morálním pøístupem.
Dílo je osazeno v areálu Hornického muzea
v Ostravì-Petøkovicích. Také tématem sochy Køeh-
ký svìt se Donald dotýká bolestivých problémù sou-
èasného svìta � zobrazením pøírodní scenérie na-
tìsnané do plechovky od sardinek kriticky glosuje
zacházení s krajinou pod diktátem tr�ních mecha-
nizmù.

NICK LLOYD
Sochaø Nick Lloyd (1953) se narodil v silnì osídle-

né, na prùmysl bohaté, ale zároveò kulturnì vyspìlé
oblasti støední Anglie, ve mìstì Wolverhampton.
Sochaøství studoval nejprve na univerzitì v
Newcastlu a následnì absolvoval roèní studijní po-
byt v Øímì, který jej nauèil respektovat historické
tradice a pomohl mu utvoøit si pøedstavu
o potenciálu umìleckého díla v kontextu nonverbál-
ní komunikace.

Po letech strávených v severovýchodní Anglii pøi-
jal v roce 1992 místo na univerzitì ve Wolverhamp-
tonu, kde pùsobil bezmála 15 let jako vedoucí so-
chaøského ateliéru. Univerzitu opustil poté, co jej
úèast na symposiu v Holandsku (2002) pøimìla k
pøemítání o potenciálu nových umìleckých dialogù
a postupù tvorby, které pova�oval za pøínosné. Nick
se rozhodl obohatit své znalosti a dovednosti pro-
støednictvím postgraduálního studia sochaøství na
univerzitì v Londýnì (Kingston University). Ve
støedním Walesu si posléze vybudoval ateliér a ven-
kovské prostøedí se mu stalo novou formou inspira-
ce.

�Stále se zajímám o kontakt s krajinou a o to, ja-
kým zpùsobem mù�e být tato zku�enost vyjádøena
sochou èi ostatní umìleckou tvorbou, v mém pøípa-
dì kresbou a fotografiemi.� V poslední dobì Nick
nìkolikrát zpracovával téma pohybové vlny, v jeho�
rámci se zabýval metaforou k pojmu èasu, pamìti a
vnitønímu a vnìj�ímu obsahu vìcí. V roce 2006 tak
na symposiu v Holandsku vznikla socha s názvem
Vlna pro ní�inu a v loòském roce objekt Ji�ní vlna,
který vytvoøil bìhem setkání sochaøù v argentin-
ském mìstì Roland.

V roce 2004 ve své domovské oblasti u viktorián-
ské pøehrady jezera Vyrnwy ve Walesu zhotovil Nick
rozmìrnou vyskládanou skulpturu z jedlového døe-
va, která nyní stejnì jako na �edesát dal�ích døevì-
ných soch zdobí tamní sochaøský park.

V rámci uskupení umìlcù mìsta Newcastle usiluje
Nick od poloviny 80. let o propagaci britského mo-
derního umìní. Sdru�ení dosud uspoøádalo na tøi-
cet výstav v Holandsku, Finsku, Norsku, Rusku,
USA èi Austrálii (u pøíle�itosti oslav dvoustého výro-
èí osídlení kontinentu v roce 1988). Opìtovné setká-
ní a souèasnì poslední spoleèná výstava probìhla
symbolicky v leto�ním roce v Newcastlu. Nick je
v souèasné dobì rovnì� èlenem fóra umìlcù
z oblasti Powys ve støedním Walesu a anga�uje se
také v neformální skupinì, je� se podílí na spoleè-
ných projektech s umìlci z Estonska a Dánska.

MAŠA PAUNOVIĆ
Narodila se v roce 1981 v srbském Bìlehradì, hlav-

ním mìstì bývalé Jugoslávie. Na bìlehradské uni-
verzitì vystudovala obor sochaøství a na té�e Fakultì
u�itého umìní v souèasné dobì dokonèuje postgra-
duální studium. Je èlenkou Asociace výtvarných
umìlcù Srbska (ULUS).

Ma�a se zamìøuje na abstraktní umìní, pracuje
pøevá�nì s geometrickými tvary a vyu�ívá klasické
materiály (døevo, kámen, kov). Její poslední práce
mají podobu velmi dynamicky cítìných kompozic,
sestávajících z rùzných prvkù ve vzájemnì kompli-
kovaných vztazích. Tyto sestavy jakoby souèasnì
pøiznávají svou materiálovou podstatu a popírají re-
alizovatelnost v kameni.

Umìleckým vyjádøením, v nìm� nápad a s lehkostí
uplatòovanou estetiku kombinuje s øemeslnou do-
vedností, se Ma�a výraznì odli�uje od produkce
mladých srbských sochaøù, kteøí vesmìs neodolali
výzvì moderních technologií a objekty vytváøejí
rychlými �nesochaøskými� postupy. Dle teoretièky
Radmily Savèiæ pøedstavují sochy Ma�i Paunovic
optimistickou nadìji srbského sochaøství.

V roce 2006 se Ma�e podaøilo získat stipendium,
je� nese v názvu jméno èeského sochaøe Milo�e
Chlupáèe* a které jí umo�nilo zúèastnit se Letní
akademie v Salcburku. Umìlecké workshopy
v prostøedí salcburského hradu zalo�il v 50. letech
20. století rakouský expresionista Oskar Kokoschka
jako tzv. �kolu vidìní (Schule des Sehens). Sochaøka
se symposia v Rakousku zúèastnila znovu i následu-
jící rok a bìhem tìchto pobytù se jako èlen student-
ského týmu podílela na návrhu a realizaci sochy pro
Veronské námìstí (Veronaplatz) v Salcburku. V roce
2008 participovala na symposiu v srbském mìstì
Apatin a vytvoøila zde dvì �elezné plastiky.

Ma�a se pravidelnì úèastní kolektivních výstav
v Srbsku (Bìlehrad, Majdanpek). Samostatnì dosud
vystavovala v roce 2006 v galerii �Mostovi Balkana�
v Kragujevaci a v únoru leto�ního roku ve spolkové
galerii ULUSu (Bìlehrad) pøedstavila výbìr
z aktuálních prací. Sochaøka se vìnuje rovnì� re-
staurátorské èinnosti a vyzkou�ela si i práci scéno-
grafky loutkového divadla.

O plánech, které hodlá zrealizovat v Lomu U Jose-
fa, prozradila Ma�a následující: �Na hoøickém sym-
posiu bych chtìla navázat na svoji pøedchozí práci a
nápady � budu se zabývat pøedstavami, je� mají
mimo jiné blízko k veslùm, lodím a truhlám. Socha
pro Hoøice bude v podstatì pøedstavovat symbol
nebo znak, bude to stylizovaný objekt charakterizo-
vaný èistým a jednoduchým geometrickým tvarem.�

* Milo� Chlupáè pracoval na salcburských Letních
akademiích v unterbergském lomu ji� v 60. letech
s Prantlem, Lenassim a dal�ími zakladateli fenomé-
nu symposií; od poèátku 90. let zde ka�doroènì pù-
sobil jako pedagog.

FILOMENA BORECKÁ
Filomena se narodila v roce 1977 v Praze. K Hoøi-

cím má velmi blízko díky studiu sochaøství na zdej�í
�kole a rovnì� skrze umìlecky zalo�enou rodinu Ji-
lemnických, k jejím� pøímým potomkùm se øadí. Po
dvou letech strávených v prostøedí Akademie vý-
tvarných umìní v Praze pøesídlila do �mìsta nad Se-
inou� na École Nationale Superieure des Beaux-
Arts, kde v roce 2004 zavr�ila studium v ateliéru
slavného anglického sochaøe Richarda Deacona. Bì-
hem paøí�ských studií absolvovala mimo jiné osmi-
mìsíèní stá� v dynamickém prostøedí New Yorku
(Hunter College), dal�í stipendia jí pak umo�nila vy-
cestovat na podnìtné umìlecké pobyty po Francii
(Pujols, Lourmarin).

Filomena se prezentovala na více jak 30 výstavách
v Evropì i zámoøí (mj. ve Francii, USA, Bosnì, �pa-
nìlsku, Èeské republice). Pùsobivý projekt vytvoøila
v roce 2007 bìhem tøí mìsícù strávených
v umìlecké rezidenci na francouzském venkovì �
výstava Méristémes v prostorách historického sídla
odkazovala k rozpuku jarní pøírody, jen� se stal dù-
le�itým inspiraèním zdrojem pro Filomeniny sochy
a kresby. Instalaci bìlostných plastik organických
tvarù doplnily jejich duté otisky, vzná�ející se
v prostoru a vydávající zvuky z okolní pøírody: ptaèí
zpìv, cvrèení cikád, kuòkání �ab, pøírodní �umy...

V roce 2004 se Filomena zúèastnila sochaøského
symposia Mezníky pamìti v Litvínovì a pro místní
Pietní park zpracovala tvarovì velmi kompaktní ka-
mennou sochu s názvem Chrliè. Naznaèené téma
hodlá Filomena na hoøickém symposiu rozvinout:
�Chci vytvoøit dvoj-sochu duálních sil, která bude
navazovat na Chrlièe a organické tvary,� popisuje
svùj tvùrèí zámìr. �Ke kameni mám vztah u� z dob
studia v Hoøicích. Kámen funguje úplnì opaènì ne�
hlína. Není dutý, fyzicky nemù�e rezonovat. Zvuk
se v nìm projevuje imaginárnì. Nejen v expresivitì
tvaru...�

Jednoduchou výtvarnou formu Filomena pøisou-
dila rovnì� �zvukovým� plastikám z latexu, které ne-
sou urèující význam v performanci Procitnutí chrli-
èù: jedineèného úèinku docílila prostøednictvím
souhry zvukù vycházejících ze soch a jimi inspirova-
ných pohybù taneènice. Hned v nìkolika aktuálních
projektech zapojuje umìlkynì do tvùrèího procesu
své okolí. Osobní fascinace elementem vzduchu,
jen� pøinále�í celému lidstvu bez jakékoliv materiá-
lové restrikce, ji pøivedla k nápadu vytvoøit na prin-
cipu darování dechu �dechovou banku�; projekt
Phrenos realizuje ve spolupráci se sociologickým ka-
binetem Eranos.

V loòském roce pøedstavila Filomena v hoøickém
muzeu (výstava Jilemniètí) výbìr svých kreseb. Tu�-
kou, tu�í a pastelkou zaznamenané vibrující kompo-
zice promlouvají o autorèiných pocitech z urèitého
prostøedí. Výtvarný cyklus Mapy du�e tak sestává
z kreseb s výmluvnými názvy: Vnitøní únik, Prolíná-
ní, Pøita�livost aj. Teoretièka umìní Anna Pravdová
upozoròuje na dnes zcela vzácnou kontinuitu, je� je
pøítomna ve Filomeninì díle a to pøedev�ím díky
tomu, �e inspiraci a nutkání k tvorbì èerpá umìlky-
nì jen a jen ze sebe samé.

Medailonky odbornì zpracovala J. Cermanová.

Dal�í informace najde ètenáø na stránkách
jednotlivých autorù:

Nick: www.axisweb.org
Ma�a: www.masapaunovic.weebly.com

Donald : www.tekupenga.com/in-
dex.php?menuid=19

www.sauzecultura.it/forest07/sculptors.htm
Filomena: www.yboo.filomenaborecka

Maša Paunović, Srbsko
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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
Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670

vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „AM“
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 Fusion, �koda Fabia,

Mercedes Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

ka�dou støedu v 15 hodin.
Autoslužby

� Výmìny a prodej
motorových a pøevodových olejù

� Prodej akumulátorù Varta
Pneuservis

� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních, dodávkových a nákladních

vozidel a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,

na v�echna motorová vozidla.
� Opravy vzdu�nic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Koupím po�tovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - vìt�í
mno�ství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v ho-
tovosti nejvy��í mo�né ceny.

Info na telefonu 724229292.

KANCELÁØ HOØICE:
KOMENSKÉHO 274

TEL/FAX: 493 620 393

PO 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÚT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ST 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

PA 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00
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Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ ČMSS HLEDÁ
z dùvodù roz�íøení portfolia finanèních produktù

FINANČNÍHO PORADCE
do týmu pro oblast Hoøic a okolí.

Nabízíme nadstandardní pøíjem, organizaci práce
dle va�ich potøeb, firemní výhody, práci ve finanèním sektoru,

za�kolení a podporu stávajícího týmu.
Vhodné i pro �eny na mateøské dovolené.

Kontakt: Ing. Lubomír Nekvasil, mobil: 608 333 538,
e-mail: lubomir.nekvasil@cmss-oz.cz

Koupím po�tovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbír-
ky - vìt�í mno�ství - pozùstalost po sbìrateli.
Platím v hotovosti nejvy��í mo�né ceny. Info na
tel. 724229292.

Akce PRÁZDNINY NA KOLE:
Sleva 10% na v�echna kola 26.6.-4.7.

VÝBÌR
ZE 150 JÍZDNÍCH KOL

V PRODEJNÌ
OLPRAN

Prùmyslová 1128, 493 506 635,
obchod @marbi.cz

Otevøeno: Po-Pá: 9:00-17:00, So: 9:00-11:00

Naleznete nás u kruhového objezdu,
vedle marketu Billa

Nabízíme rovnì� skútry JMSTAR
�iroký výbìr fitness, posilovacích strojù

a cyklodoplòkù

LEVNÉ DĚTSKÉ
KNIHY

PAPÍRNICTVÍ
Komenského 276
(naproti �kole)

Po-Pá: 7:30-12:00/13:00-17:00
So: 8:30-11:00
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Zahajovací jízda
cyklobusů
z Podkrkonoší

Letos ji� po  druhé mají cyklisté mo�nost svést
se pohodlným autobusem, který bezpeènì pøe-
praví i jejich kola z  Podkrkono�í do Krkono� èi
naopak. Jízdní øád cyklobusù  je od prvního roè-
níku nemìnný. První zahajovací jízda cyklobusù
probìhne ve ètvrtek  2. 7. 2009.

K úèasti jsou osloveni starostové a zástupci
mìst a obcí po celém Podkrkono�í. Nastupovat
se bude prùbì�nì od 6:50, kdy vyjí�dí autobus
z Hradce Králové, a� po cílovou stanici zahajovací
jízdy - Hostinné. Odtud zahajovací jízda pojede
pøes Hájemství, nauènou stezku Lesem Králov-
ství, pøehradu Les Království, Bílou Tøeme�nou,
Tøebiho�� do Miletína a skonèí v Hoøicích - mìstì
kamenné krásy. Pojeïte s námi a podpoøte tak
provoz cyklobusù, odmìnou Vám bude pøíjemnì
strávený den v dobré spoleènosti.

DM Podzvièinsko

Vrcholové závodní
plavání v Hořicích

Na konci kvìtna probìhly v hoøickém bazénu
závody nejmlad�ích plavcù Královehradeckého a
Pardubického kraje za úèasti 15 oddílù.
V konkurenci obstáli plavci Rejnoku Hoøice /tre-
nér Mgr.Pavel Urban, kdy�  domácí  plavkynì Eva
�abokrtská obsadila 3. místo na 50 m motýlek.

Ve star�í kategorii /10 letí/ zaznamenal úspìch
David Vokáè v chrudimském bazénu 1. místem /
100m motýlek/  a 3. místem /50m motýlek/.

David se kvalifikoval na mistrovství ÈR
v Litomìøicích, kde skonèil /100m motýlek/ na
pìkném 11. místì.

Hořičtí basketbalisté
plánují
setkání generací

U pøíle�itosti 60 let oddílu basketbalu v Hoøi-
cích si Vás dovolujeme pozvat na Setkání gene-
rací, které se uskuteèní 4. 7. 2009 v hale TJ
Jiskra Hoøice.

Plánovaný program oslav:
  9:00� 10:00 pøípravka
10:00� 11:00 �eny do 30 � �eny nad 30
11:00 � 12:00 mu�i do 30 � mu�i nad 30
12:00� 13:00 tradièní �estkové hody
13:00� 14:00 mu�i nad 45
17:00 � 24:00 posezení v kempu U Vì�e
Vyberte si svoji kategorii a pøijïte vèas.
Organizaèní pokyny:
Vstup: 100 Kè (bude pou�it pro uhrazení nákla-

dù akce). Nocleh: Nocleh si zajistí ka�dý sám.
Mo�no rezervovat v kempu � tel. 777 008 121.

Dal�í informace: Josef Hodaè, tel.  493 621 545,
775 779 861, Petr Kulhánek, tel. 602 240 530.Ve dnech 13. a 14. èervna se jako ka�doroènì ko-

nal Pøebor ÈOS v sokolské v�estrannosti, tento-
krát v Plzni. Na�e nejlep�í závodnice �tìpánka
Hofmanová, která po onemocnìní nebyla je�tì v
obvyklé formì, skonèila celkovì (tj. ve sportovní
gymnastice, atletice a plavání) na 5. místì. Umís-
tìní je to vlastnì vynikající, i kdy� máme v �ivé
pamìti, �e �tìpánka pøivezla z republikových pøe-
borù za celkové umístìní ji� dvakrát støíbrnou a
jednou bronzovou medaili. Tentokrát nemìla
dost sil na precizní pøedvedení nároèných sestav

Hořičtí sokolové na republikovém přeboru
sokolské všestrannosti

ve sportovní gymnastice, ale dokázala vybojovat
zlatou medaili v plavání. Také druhá závodnice
Kristýna Opová, která nás reprezentovala ne re-
publikovém pøeboru poprvé, se èinila. Celkem
dobré výsledky získala ve sportovní gymnastice
(17. místo). Slabé výsledky v atletice ji v�ak odsu-
nuly a� na 25. místo, co� ostatnì není v poètu 38
závodnic umístìní a� tak �patné.

Tì�íme se, �e se v Hoøicích najdou dal�í dìti,
které mají dostatek odvahy a odhodlání pustit se
do cvièení a po prázdninách posílí na�e øady.

Sokol Hoøice

V měsíci květnu se v Milovicích uskutečnilo tradiční utkání dvou rivalů, domácího Uragánu
s hořickými FC Petras. Zápas skončil 1:1 (0:1), když branku domácích vsítil Mirek Souček, za

petráčkovce Radek Hátle. Na snímku z  ateliéru VALDA Praha jsou stojící zleva: Samek, Mádle ml.,
Matouš, Kult, Erban, Kotrbáček, Klapka, Šperk, Hančil. V podřepu zleva: Petráček st., Kořínek,

Hátle, Doležal, Petráček ml.

Sobota 4. 7., neděle 5. 7 a pondělí 6. 7.
ve 20:00

Terminator Salvation
V poøadí ji� 4. díl Terminátora nas svým dìjem zavede

do roku 2018. Christian Bale bude sestavovat lidský
odpor vùèi Skynetu a jeho armádì Terminátorù. Na
scénì se objeví záhadný mu� Marcus Wright (Sam

Worthington), jen� by mìl dle pøedpokladù ztvárnit
zásadní roli. Trpí toti� ztrátou pamìti a neví, zdali do

roku 2018 pøi�el z budoucnosti èi minulosti.

Úterý 7. 7. a středa 8. 7. v 17:30

Noc v muzeu 2
Pøekvapivì zábavné a nabu�ené. Na primitivní kostru a
spí�e unylého Stillera hází Levy jednu digitální pohromu

za druhou. Síla osvìdèeného konceptu tkví v rychlém
tempu, silných vedlej�ích postavách a pøekvapivì

padnoucím dabingu. Je v tom nìco pro ka�dého, co� je
obèas rána pod pás, ale pøi závìreèných titulkách hrozí
spí� potutelný úsmìv ne� slzy, a� u� je vám pìt, patnáct

nebo pìtadvacet.

Čtvrtek 9. 7. ve 20:00

Home
Exkluzivnì �shora� se vydáme na cestu kolem svìta do
tìch nejú�asnìj�ích, ale také nejponièenìj�ích krajin �

nádherná, dech-beroucí a silné emoce vyvolávající cesta
z hlubin australského korálového pobøe�í na vrchol hor
Kilimand�áro, z amazonských pralesù do pou�tì Gobi, z

bavlníkových plantá�í v Texasu do prùmyslové
�anghaje a je�tì dál.

Pátek 10. 7. a sobota 11. 7. ve 20:00

Gran Torino
V poslední dobì jeden z nejkvalitnìj�ích filmù a mo�ná i

film mající potenciál tu do budoucna útoèit na takové
megafilmy jako je Forrest Gump èi Shawshank

Redemption. Eastwood natoèil film, na který se jisto jistì
jen tak nezapomene.

Mláde�í pøístupný, 117 minut, 70,- Kè,  èeské titulky

Úterý 14. 7. a středa 15. 7. ve 20:00

Star Trek
Zapomeòte v�echno, co víte! Tvùrce seriálù Ztraceni,

Fringe, Alias a filmù Mission: Impossible III nebo
Monstrum - J. J. Abrams - pøiná�í na støíbrné plátno
zcela nové sci-fi dobrodru�ství. Star Trek, jak ho je�tì

neznáte. Pøíbìh pojednává o první výpravì mladé
posádky na palubì hvìzdné lodi U.S.S. Enterprise. Jejich

cestu doprovází spousta akce, humoru a vesmírného
nebezpeèenství.

Mláde�í pøístupný, 127 minut, 70,- Kè,  èeské titulky

Úterý 14. 7. a středa 15. 7. v 17:30

Na půdě
Animovaná pohádka pojednávající o poklidném �ivotì

panujícím v království odlo�ených hraèek, trvajícím
v�ak jen do doby, ne� se o krásnou panenku Pomnìnku

zaène zajímat krutý vládce Øí�e Zla. V boji o její
záchranu se ale projeví síla pøátelství a touha zachránit

starý dobrý svìt...
Mláde�í pøístupný, 74 minut, 70,- Kè, èeská pohádka,

pro dìti a seniory 50% sleva

Pátek 17. 7. a sobota 18. 7. ve 20:00

Holka z města
Vysoce postavená konzultantka (Renée Zellweger),

která je zvyklá na svùj �ivotní styl v Miami, je poslána
do zapadlého mìsteèka v Minnesotì, aby dohlédla na

pøeorganizování jednoho malého podniku. Potom, co si
protrpí chladné pøivítání od zdej�ích, zledovatìlou silnici

a mrznoucí poèasí, pookøeje a zaène se v mìsteèku cítit
jako doma. Kdy� ale dostane pøíkaz, aby uzavøela

podnik, kvùli kterému by pøi�la spousta lidí o opráci,
musí pøehodnotit své priority aby zachránila mìsto.

Úterý 21. 7. a středa 22. 7. ve 20:00

Líbáš jako bůh
Hlavní hrdinkou filmu je støedo�kolská profesorka,
která øe�í prekérní situace v práci i doma, kde �ije s

bývalým man�elem, úspì�ným spisovatelem. Její �ivot
dále o�ivují ovdovìlá sestra, syn i zamilovaná babièka,

ale zejména vztah s lékaøem záchranné slu�by.
Mláde�í pøístupný, 115 minut, 70,- Kè, èeský film

Úterý 21. 7. a středa 22. 7. ve 17:30

Monstra vs vetřelci
Jenom monstr akce zachrání svìt hladce.

Na Zemi �ijí monsta, která lidé zavøeli v pøísnì tajné
zónì kdesi v pustinì. Kdy� ale planetu napadnou vetøelci
z vesmíru, náramnì se jejich schopnosti hodí. A monstra

ve snaze dokázat, jak moc jsou pro lidstvo potøebná,
chytí tuto pøíle�itost pevnì za paèesy. Americká

animovaná komedie od tvùrcù Shreka a Kung-fu Panda.
Èesky mluveno.

Pátek 24. 7. a sobota 25. 7. ve 20:00

Transformers: Pomsta
poražených

Mimozem�tí roboti mìnící se v pozemská auta jsou
zpátky. Co se zdálo být riskantním podnikem, se pod

vedením pøedního hollywoodského bouráka Michaela
Baye promìnilo v poèátek potenciálnì velmi úspì�né

série, která právì teï pí�e svou druhou kapitolu. Jak u�
to tak u pokraèování chodí, druzí Transformers mají být
akènìj�í, napínavìj�í a zábavnìj�í. To pøi vzpomínce na

první díl vyvolává otázku, zda to vùbec jde.

Úterý 28. 7. a středa 29. 7. ve 20:00

Jménem krále
Velmi zajímavý projekt, který (kdy� u� nic jiného)

obohacuje na�i èeskou kinematografii o nenápadný
historický epos. Prvních 10 minut mo�ná bude pùsobit

divnì, proto�e je potøeba, aby si divák pøivykl na
novodobì støedovìký styl, kterým je nám pøíbìh

vyprávìn... Ale kdy� se tak stane, zbytek filmu uteèe jako
voda a mo�ná si budete øíkat, �e byste je�tì tak pùl

hodiny navíc zkousli. Tak�e pokud máte chu� na
kriminální zápletku odehrávající se ve støedovìku...

Ji� se stalo tradicí, �e pøi otevírání a zavírání tu-
ristické sezony pøijde Podzvièinsko s nìjakou no-
vinkou. I leto�ní ji� 6. roèník nebyl výjimkou,
vzniklo  nové pexeso Podzvièinska s nejzajímavìj-
�ími obrázky z oblasti. Dùvodem vydání takového
druhu propagace je nedostateèná nabídka pro
rodiny s dìtmi. Je to i vhodná pomùcka jak po-
znat své okolí pro místní obyvatele, èi jak pøiblí�it
oblast cizincùm. V této oblíbené høe mù�ete spat-
øit Hospital Kuks, pøehradu Les Království, �tru-
bièkovou bábu�, lva ze ZOO Dvùr Králové nad La-
bem, Zvièinu nebo K. V. Raise. Prostøednictvím
obrázkù si tak mù�ete pøedpøipravit cestu do
Podzvièinska i za �patného poèasí. K dostání
v informaèních centrech.

DM Podzvièinsko
www.podzvicinsko.cz

Pozvánka
Øeditel hoøického gymnázia zve na slavnostní

otevøení nového �kolního høi�tì  v �alounovì uli-
ci. Otevøení nastane v pondìlí 29. èervna v 10
hodin.

Pexeso propaguje Podzvičinsko

Fotosoutěž
Fotosoutì� na téma Zajímavosti Podzvièinska

má uzávìrku 21. srpna 2009, vyhlá�ení výsledkù
a výstava bude 12. záøí v kapli na Zvièinì. Zúèast-
nit se mù�e ka�dý, maximální poèet snímkù jed-
noho úèastníka je pìt. Bli��í informace a podmín-
ky naleznete na www.podzvicinsko.cz.

Uragán Milovice - FC Petras Hořice 1:1 (0:1)


