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Na vesmírné stanici se ucpal záchod � Karel Gott zùstane svùj � Paroubek a Bém mají pozemky na Mìsíci �
V západních Èechách krachují nevìstince � Lidl bourá a chce prý nìco stavìt � Nìkteré blondýny jsou upøímné
a vstøícné � Václav Klaus poøád nìco ète � Na Orave dobre, na Orave zdrávo � Jak to �ije v australské armádì �

� A s tím klokánkem u� není �ádná sranda                                                       � A ty noviny jsou poøád za 6 korun

OBČASNÉ

Hořičtí občané vyjádřili
podporu
zatopeným obcím

Kostel Narození Panny Marie se ve ètvrtek
9. èervence 2009 rozeznìl hudbou a zpìvem. Na
popud zamìstnancù a vedení mìsta Hoøice zde
byl uspoøádán koncert, jeho� výtì�ek doplnìný
pøíspìvkem Rady mìsta poputuje do oblasti po-
sti�ené povodnìmi. Na této o lidské soudr�nosti
vypovídající akci  se podílely hoøické sbory Rati-
bor a Vesna spolu s se smí�eným sborem Bona
Vita a Hoøickým komorním orchestrem. Hoøický
kostel byl i pøes období dovolených témìø zapl-
nìn a lidé svou pøítomností a �tìdrými dary do-
kázali, �e jim osud ostatních, je� pomoc právì teï
potøebují, není cizí a �e doká�í pomoci.

Vybraná èástka 13 451,- Kè bude spolu s pøí-
spìvkem Rady mìsta pøedána  konkrétní obci,
kde její zastupitelé rozhodnou o jejím adresném
u�ití.

V�em úèinkujícím, organizátorùm i tìm, kteøí
pøispìli, bych ráda jménem celého vedení mìsta
co nejupøímnìji podìkovala.

Mgr. Hana Richtermocová,
 místostarostka mìsta

Dolní část náměstí získá
nový vzhled,
začíná se s pracemi

Souèasná podoba námìstí vznikla v letech
1949-1951 na základì výsledkù soutì�e z roku
1944. V devadesátých letech probìhla soutì�
nová a radnice se tehdy pøiklonila ke studii ar-
chitekta Bedøicha Falty z ateliéru Urbaplan. Ta
se zaène letos realizovat. Radnice prosí obèany
o trpìlivost: u� zaèátkem srpna se zaène na ná-
mìstí pracovat, co� si vy�ádá jistá dopravní
omezení. Omezení nastanou postupnì i v dal�ích
èástech mìsta. Starosta na toto téma poskytl
rozhovor Jiøímu Nìmeèkovi a ten otiskl v No-
vých novinách následující informaci:

 Novou podobu je�tì letos získá dolní polovina
námìstí Jiøího z Podìbrad. V Hoøicích v�ak bude
v následujících dnech rozkopané nejen centrum
mìsta, ale i nìkteré ulice v jeho okrajových èás-
tech. Letos tak odstartuje projekt Mìsto bez bari-
ér, který si v prùbìhu tøí let vy�ádá skoro 150 mi-
lionù korun.

�Nový vzhled získá èást námìstí od budovy rad-
nice a� po mariánský sloup, kde vzniknou i nové
parkovací pruhy. Souèasnì s tím zaène bìhem
ètrnácti dnù i rekonstrukce �i�kovy a Janderovy
ulice,� oznámil starosta Ivan Dole�al.

Leto�ní etapa poèítá také s rekonstrukcí Jung-
mannovy ulice a s obnovou chodníku kolem areá-
lu Milety smìrem k vlakovému nádra�í.

�Nìkteré ulice, napøíklad �i�kova, a také øada
úsekù chodníkù jsou v zoufalém stavu. S jejich
opravou jsme ale nemohli zaèít døív, ne�
se rozjede projekt Mìsto bez bariér, na který
z vìt�í èásti pøispìje Evropská unie, proto�e by-
chom o dotaci mohli pøijít. Obyvatelùm se proto
omlouváme, �e museli �patný stav komunikací
strpìt tak dlouho,� prohlásil starosta.

Evropský projekt s rozsáhlými bezbariérovými
úpravami komunikací a nìkolika veøejných bu-
dov pøinese podle nìj výrazné zlep�ení dostup-
nosti a pohybu pro vozíèkáøe a dal�í hendikepo-
vané obyvatele na území mìsta. Dokonèení celé-
ho projektu, který bude prùbì�nì komplikovat
dopravní situaci v Hoøicích, se plánuje na podzim
v roce 2011.                            Zdroj: Nové noviny (jn)

Posádka RLP Hoøice, ve slo�ení lékaø Mudr. An-
drea Stoszková, zdravotnických záchranáøù Gabrie-
la Bráchová a Petr Matyás, opìt uspìla ve velké kon-
kurenci v mezinárodní soutì�i posádek RLP.

V leto�ním 13. roèníku soutì�e Rallye Revíz se po-
sádka po loòském 11. místì umístila na vynikajícím
6. místì. V konkurenci 29 posádek RLP je toto
umístìní umocnìno tím, �e mezi prvními �esti byly

Úspěch posádky RLP Hořice
Rallye Rejvíz

tøi slovenské posádky. Soutì� Rallye Revíz je hodno-
cena svou kvalitou po celém svìtì, mezi úèastníky
byly také posádky z Japonska, Øecka, USA, Turecka,
Slovinska atd.

Za leto�ní úèast posádka dìkuje pøedev�ím mìstu
Hoøice, firmì BG � Projekt s.r.o. a firmì Janka s.r.o.
� Kubi�tovy trubièky.

Hořičtí tančící mužoretové uchvacují publikum opět novými, choreograficky odvážnými a divácky atraktivními kreacemi.
Naposledy se představili na hradeckém nábřeží o minulé neděli. Veřejnosti tam byly tradičně představeny výsledky letošního sochařského symposia
a také autoři soch. Šťastným nápadem tvůrců večerního programu bylo ovšem zařazení souboru ArtRosa. Kromě starší kompozice na pochod Mužně

vpřed, spatřili diváci kreaci na Slovanský tanec č. 1 Antonína Dvořáka a nejnovější kus: dynamické a náročné představení na slavné téma z opery
Carmen George Bizeta. (Ilustrační foto je z června.) O vlastních sochách a o tom, co vyprávěli jejich autoři, přinášíme rozsáhlou zprávu uvnitř listu.

Také v Hořicích páchala minulý čtvrtek škody vichřice

Nadějné vyhlídky
pro Zdeňka Lhotu

V pondìlí veèer 22. èervna se konalo dùle�ité
jednání, pøi kterém rozhodli delegáti královéhra-
deckého regionálního snìmu obèanských demo-
kratù o slo�ení kandidátky ODS pro pøedèasné
parlamentní volby. Velmi úspì�ný byl poslanec
Zdenìk Lhota, který bude mandát obhajovat z
tøetího místa kandidátky. Jeho zvolení je tudí�
velmi pravdìpodobné: z této pozice se mù�e stát
èlenem snìmovny dokonce i v pøípadì, �e jeho
strana volby  zrovna nevyhraje.

Nízkoprahový klub
v Hořicích

Jsi z Hoøic? Je Ti mezi 10 a 21 lety? Nemá� co dìlat
a nudí� se? Jsi sprejer a chce� si legálnì nasprejovat
svoje graffiti? Pøijï se podívat do novì vznikajícího
nízkoprahového klubu!
CO JE TO NÍZKOPRAHOVÝ KLUB?

Je to místo pro Tebe a Tvé pøátele ve vìkovém roz-
mezí 10 � 21 let, kde mù�e� zadarmo trávit svùj vol-
ný èas, hrát fotbálek a rùzné hry, popovídat si, sur-
fovat na internetu, poslouchat hudbu a nebo nic ne-
dìlat a prostì tam jen pobejt.
KDE HO NAJDEŠ?

V Janderovì ulici èp. 808, hned vedle sportovního
areálu.
KDY MŮŽEŠ PŘIJÍT?

Bìhem letních prázdnin v pondìlí a ve ètvrtek
od 13:30 do 18:00 hodin (od 3.8. do 14.8. bude klub
zavøen z dùvodu dovolené).
OD ZÁŘÍ ZAČNE PLNÝ PROVOZ: 

Pondìlí  13:30 � 18:00 hodin
Úterý  13:30 � 18:00 hodin
Støeda  zavøeno
Ètvrtek  13:30 � 18:00 hodin
Pátek   13:30 � 20:00 hodin
Bìhem prázdnin nám mù�e� pomoci se zaøizová-

ním klubu. Budeme malovat,tøeba i sprejovat a
mù�e� nám pomoct najít název pro klub! Má� nìja-
ký nápad, co v klubu nesmí chybìt? Tak pøijï
a øekni nám ho!

Odbor zdravotní a sociální péèe, MÚ Hoøice

Škody se teprve sčítají. Fotografie z Gothardu jsou od MichalaKuchty, poničenou čerpací stanici fotografovali hořičtí hasiči. Zdroj: www.horice.org



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 2

jjjjjamalamalamalamalamal
jaromír málek
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

ZAPLATIL NÁKUP A ZAPOMNĚL NA TELEFON.
KDYŽ SE VRÁTIL, UŽ TAM NEBYL

Smùlu mìl v úterý 30. èervna mladý mu� v Ho-
øicích, který si u stánku v Riegrovì ulici polo�il na
výdejní okénko svùj mobilní telefon Nokia N95 v
hodnotì 7 tisíc korun. Po zaplacení zbo�í v�ak na
nìj zapomnìl a ponechal ho zde le�et. I kdy� se
pro nìj po chvilce vrátil, u� ho nikde nena�el.

Jeho roztr�itosti zøejmì vyu�il neznámý pacha-
tel a mobil si pøivlastnil. Mo�ná ani netu�í, �e se
tímto jednáním dopustil trestného èinu zatajení
nálezu. Pøípad �etøí hoøiètí policisté.

Policejní zpravodajství
POLICIE HLEDÁ SVĚDKY NEHODY

V nedìli 14. èervna do�lo v 17.30 v Hoøicích na
køi�ovatce ulic Blahoslavova a Klicperova k do-
pravní nehodì. Nezji�tìný øidiè nezji�tìného støí-
brného vozidla zde nedal pøednost v jízdì �esta-
�edesátileté cyklistce, která ve snaze zabránit
støetu upadla i s jízdním kolem na zem. Øidiè
uvedeného vozidla nezastavil a z místa nehody
ujel.

Policie ÈR tímto �ádá pøípadné svìdky, kteøí by
k uvedené dopravní nehodì nebo k nezji�tìnému
vozidlu mohli podat jakoukoliv informaci, aby
tak uèinili na linku tísòového volání 158.

Tisková zpráva

Rozhněvaní otcové:
Dejte Tobiáši
a Andělínovi jejich den
v kalendáři

Køestní jméno má ka�dý z nás, ne v�ichni ho v�ak
naleznou v kalendáøi, co� se nelíbí otcùm Tobiá�e a
Andìlína z Královéhradeckého kraje. Jména jejich
dìtí si navzdory kalendáøní absenci získávají na stá-
le vìt�í oblibì u rodièù novorozených chlapeèkù,
av�ak do souèasných kalendáøù se je�tì nedostala.

�Byl bych velice rád, kdyby ná� syn Tobiá� mohl
slavit svátek podle kalendáøe jako ostatní dìti,� øekl
nám otec ètyøletého Tobiá�e Tomá� Zdechovský
z Tøebechovic pod Orebem. A takových nespokoje-
ných tatínkù podle statistiky stále pøibývá. V lednu
tohoto roku Tobiá� kraloval 28. pøíèce nejèetnìj�ích
jmen pro novorozené chlapce a jeho obliba za po-
sledních pìt rokù výraznì stoupla.

Tatínek malého Andìlína Jiøí Seidler z Rychnova
si pro svého syna také pøeje den, který by oslavoval
jeho jméno. �V Èeské republice �ije bezmála sto An-
dìlínù. Naproti tomu Pankrácù a Øehoøù, kteøí
v na�em kalendáøi svùj den mají, je dohromady pøi-
bli�nì polovina,� vysvìtluje Seidler, u kterého je
jméno Andìlín pøedáváno z generace na generaci.

TOBIÁŠŮ A ANDĚLÍNŮ PŘIBÝVÁ
Otcové obou chlapcù nepochybují o nároku na

umístìní jmen svých chlapcù do èeského kalendáøe.
Na jejich stranì stojí neopomenutelný fakt, �e Tobi-
á�ù a Andìlínù stále pøibývá.

�Jediný zpùsob, jak dostat obì jména do kalendá-
øe, je obrátit se na vydavatele kalendáøù. Ti de facto
rozhodují o tom, kdo v kalendáøi bude a kdo ne,�
øíká Jiøí Seidler, který si nechal na umístìní jména
Andìlín v kalendáøi dokonce zpracovat studii.

TOBIÁŠ SE SLAVÍ NA PAMÁTKU ZESNULÝCH
Napøíklad Tobiá�, který slaví svátek 2. listopadu

na Památku zesnulých, by se mohl v kalendáøi bez
problémù objevit. Andìlín slaví svátek 7. listopadu
spoleènì s nepøíli� u�ívaným jménem Saskie. �Pev-
nì vìøím, �e se nám podaøí vydavatele pøesvìdèit.
Byl bych rád, kdyby se Tobiá� s Andìlínem objevili
v kalendáøi nejpozdìji v roce 2011,� uzavírají otcové
Tobiá�e a Andìlína z Královéhradeckého kraje.

Zdroj: Zuzana Ducháèová,
Commservis

Úspì�ná realitní spoleènost RE/MAX - FUTURE
vyhla�uje výbìrové øízení na pozici:

Realitní makléø(ka)
(obchodník s nemovitostmi)

Pro oblast: Hoøice a okolí
 

 PO�ADUJEME: 
� min. støedo�kolské vzdìlání

� dobré komunikaèní a vyjednávací schopnosti
� obchodní talent, samostatnost, spolehlivost, flexibilitu a analytické my�lení

� zku�enosti a znalosti realitního trhu vítány (nejsou v�ak podmínkou)
� trestní bezúhonnost, vysoký etický a morální osobnostní profil

NABÍZÍME:
� nároènou práci, která dává smysl a je prospì�ná 

� velmi dobré pracovní podmínky
� kompletní vzdìlávací systém v oboru realit

� plat 25.000,- Kè/mìsíc a víc
� pøátelský kolektiv a èestné jednání
� mo�nost dal�ího profesního rùstu

� reprezentativní kanceláø v centru Hradce Králové
� zázemí silné mezinárodní realitní spoleènosti

� mo�nost inzerce nemovitostí v celosvìtové inzertní síti
� práce na �ivnostenský list

Své �ivotopisy zasílejte na: future@remax-czech.cz
Tel: 800 900 992 nebo 739 486 403

webové stránky kanceláøe:  www.remax-czech.cz/future

Adresa spoleènosti:
REMAX future, ÈSA 449, Hradec Králové 500 03

Pøipravujeme pro vás pøedná�ku

Gemmoterapie - 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.

PŮVODNĚ PŘIŠLA SENIORCE VYPLATIT
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ VOZIDLA. ODNESLA
SI NĚKOLIK TISÍC

V poslední dobì se stále více setkáváme s pøípady
okradených seniorù. K jednomu z posledních z nich
do�lo ve støedu 1. èervence v obci Dr�tìkryje. Nìko-
lik minut pøed jedenáctou hodinou zazvonil u sedm-
a�edesátileté majitelky domu zvonek. Ani� by se
�ena pøesvìdèila, kdo ji pøi�el nav�tívit, otevøela
dveøe. Na prahu stála asi ètyøicetiletá �ena, která jí
sdìlila, �e ji nese peníze za benzín jako pøíspìvek na
provoz vozidla osoby ZTP. Zajímavé je, �e seniorka
skuteènì o tento pøíspìvek �ádala. I kdy� se jí zdálo
podezøelé, �e by byla její �ádost tak rychle vyøízená,
pøesto ji pustila dovnitø. To ov�em nemìla dìlat.

Uvnitø hned �ena spustila, �e jí má vyplatit 6 tisíc
korun, ale �e má pouze dvì pìtitisícové bankovky. Z
tohoto dùvodu po ní chtìla vrátit zbylé ètyø tisíce ko-
run. Nato seniorka ode�la do pokoje pro peníze.
�ena najednou stále vedle ní a z krabièky, kde mìla
ulo�ené úspory, jí vzala nìkolikatisícovou hotovost a
poté rychle z domu utekla. Marnì se jí sna�ila stará
paní zadr�et. Venku zlodìjka nasedla do pøiprave-
ného bílého osobního vozidla a odjela smìrem na
Sam�inu. I kdy� okradená dùchodkynì hned v�e
oznámila na policii, pøesto se uvedené vozidlo ani
�enu nepodaøilo vypátrat.

K jejímu popisu uvedla, �e byla ve vìku kolem 40
let, svìtlé pleti, vy��í �tíhlé postavy, mìla rovné krat-
�í èerné vlasy a hovoøila �cikánským� pøízvukem. Na
sobì mìla èerný kostýmek.
POLICIE NABÁDÁ SENIORY:
NEPOUŠTĚJTE SI DOMŮ NEZNÁMÉ LIDI

Okrást starého èlovìka se nestydìl ve ètvrtek 2.
èervence neznámý zlodìj v obci Mladìjov.

V�e se událo chvíli pøed jedenáctou hodinou, kdy
se dvaaosmdesátiletý dùchodce vracel domù s obì-
dem. V té dobì na nìj èekal pøed jeho domem asi
ètyøicetiletý mu�. Nejdøíve se pøedstavil jako pan
Matìjka a poté mu sdìlil, �e zná jeho syna a dceru,
která ho poslala pro nìjaké vìci. Mìlo se jednat o
starý drát ulo�ený ve sklepì. Dùchodce mu�i uvìøil a
ode�el do suterénu domu. V tu chvíli je�tì netu�il, �e
mu �chlápek� rabuje v domì.

Kdy� se vrátil zpìt ze sklepa, mu� se rychle rozlou-
èil a vm�iku byl pryè. A� po jeho odchodu starý pán
zjistil, �e je chud�í o nìkolikatisícovou hotovost, kte-
rou mìl ulo�enou v jednom z pokojù.

K jeho popisu dùchodce uvedl, �e byl ve vìku asi
40 let, mìl silnìj�í asi 160 cm vysokou postavu. Na
sobì mìl ko�ili nebo triko s krátkým rukávem

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí by k uvedené
události nebo k osobì pachatele mohli podat jakou-
koliv informaci, aby tak uèinili na linku tísòového
volání 158.

Tento pøípad by mìl být varování hlavnì pro star�í
obèany. Buïte opatrní a nikdy si do svých bytù a do-
movù nepou�tìjte cizí osoby, nabádá policie.

Zdroj: Por. Kleèalová, TM
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Pro slepičí kvoč… aneb
Sláva budiž Spasiteli

Vá�ená paní doktorko Hradecká: Trpìlivì sle-
duji zpovzdálí u� nìkolik let �abomy�í válku ve-
denou Vámi proti vìt�inì bývalých kolegù a kole-
gyò ze �kol, kterými jste pro�la. Tito pedagogiètí
pracovníci, aè profesionálové ve svém oboru, ne-
mají, dle Va�ich slov, povìt�inì oèi otevøené, ne-
doká�í dìtem naslouchat, hází jim klacky pod
nohy, a dokonce ani nedovedou postøehnout nì-
které pohnutky køehké dìtské du�e. Vá� pøíspì-
vek uveøejnìný v èervnovém èísle Hoøického ob-
èasníku, psaný jako�to óda na sama sebe, mì in-
spiroval k odpovìdi.

V �ádném pøípadì nechci zneva�ovat Va�e nad-
�ení pro práci s dìtmi, Va�i spontánnost, profesi-
onalitu, pøínos divadla Klobouk hoøické veøejnos-
ti, ani umìní zaujmout dìti k tak u�lechtilé volno-
èasové aktivitì, jakou divadlo bezesporu je. Chci
jen støízlivì a s nadhledem naznaèit, �e není tøeba
nazývat ka�dého, kdo nenav�tíví Va�e pøedstave-
ní (pøedstavení na�ich �ákù) èlovìkem bez moz-
ku, èlovìkem který podporuje  v dìtech zbabìlost,
pový�enost, nevzdìlanost, pokrytectví a neèest-
nost. V prvé øadì musím jako uèitel pøírodopisu
konstatovat, �e ka�dý èlovìk má mozek o objemu
cca 1.350 ccm (mu�i o nìco vìt�í), tudí� je zcela
nemo�né pøemý�let bez mozku. V dne�ní demo-
kratické spoleènosti má ka�dý právo nav�tìvovat
to èi ono divadelní pøedstavení, ka�dý má svùj
názor, který si i dìti pomalu ale jistì utváøejí.
Mo�ností, jak trávit smysluplnì volný èas, mají
dìti v Hoøicích opravdu dost. Kromì dvou zá-
kladních umìleckých �kol, Domu dìtí a mláde�e,
stále poèetnìj�í organizace Junák, taky krou�ky
pøi �kolách, kulturní spolky a spoustu sportov-
ních oddílù. V�ude na dìti èekají obìtaví a zapále-
ní vedoucí a pedagogové, mnozí ve svém volném
èase a bez finanèní odmìny. Velmi kvalitních
pøedstavení pro �koly je, obzvlá�� pøed prázdni-
nami, v nabídce mnoha agentur nepøeberné
mno�ství.

Nikdy mnì, ostatnì ani velké vìt�inì mých kole-
gù, nepøipadlo, �e by byla dne�ní mláde� demora-
lizovaná, krutá a bezohledná. Existuje ale i jiná
cesta k nápravì, ne� je pøi v�í úctì divadlo. Zdá
se, �e neuznáváte �ádné jiné metody, ne� ty svoje.
Jestli�e chcete dìti vychovávat, uèiòte tak prosím
osobním pøíkladem a nesna�te se budit v nich do-
jem, �e jejich rodièe a uèitelé jsou tu jen�pro sle-
pièí kvoè.

 Mgr. Jan Sezima,
uèitel Z� Na Daliborce

Gulášovna v pytli…
Bystøí ètenáøi HON jistì zaregistrovali, �e

v tìchto dnech probíhá demolice areálu bývalé
mìstské vývaøovny, známé té� mezi veøejností
jako �gulá�ovna�. Její velmi �patný technický stav
v posledních mìsících uspí�ila hou�evnatá píle
�mraveneèkù� potajmu a potmì rozebírajících její
pískovcové a døevìné souèástky a nahodilé dob-
rodru�né výpravy demolièních èet mladistvých
obého pohlaví. Po architektonické stránce je tato
budova bezcenná a s její demolicí i pøes nostalgic-
ké vzpomínky za�ívacích ústrojí tisícù strávníkù
lze souhlasit. Ostøe v�ak nesouhlasíme s demolicí
objektu Rakvárna, který je z urbanistického hle-
diska nezastupitelný. No a jak to bude se samot-
ným Lidlem? Ten, jak ji� v�ichni dobøe víme, byl
navr�en k obrazu investora (LIDL) a jeho projek-
tantem se stal sám tehdej�í mìstský architekt
Ing. Bedøich Falta. Proti tomuto projektu bylo
obèanským sdru�ením �Za Hoøice krásnìj�í� po-
dána celá øada odvolání, která kulminovala a�
k podání kasaèní stí�nosti k Nejvy��ímu správní-
mu soudu v Brnì (nejvy��í odvolací instance
v rámci práva v ÈR). Tento dokument byl vypra-
cován na základì pøipomínek a stanovisek sta-
vebních a právních odborníkù a bezprostøednì se
vztahuje k vydání územního rozhodnutí k výstav-
bì velkokapacitní prodejny v tomto prostoru.
Stanovisko soudu v Brnì k na�í kasaèní stí�nosti
bude v této celé kauze zcela prioritní, nebo� v pøí-
padì jejího zamítnutí upustíme od zdr�ovací tak-
tiky skrz odvolávání ve stavebním øízení (toto øí-
zení ji� ani nelze nijak záva�nìji ovlivnit). V tom-
to pøípadì by se tak obèané na�eho mìsta doèkali
levných paprièek a celé øady zvýhodnìných pa-
mlskù ji� v øádu nìkolika následujících mìsícù.
V pøípadì kladného vyjádøení soudu se celý
schvalovací proces ohlednì územního øízení (za-
èátek 2005) vrací na svùj zaèátek a skrz jednání
se zástupci investora, stanoviska stavebních ko-
misí apod. lze podstatným zpùsobem pozmìnit
celý projekt tak, aby co nejvíce zamezil trvalému
po�kození architektonického rázu na�eho mìsta.
Do doby rozhodnutí soudu, nebo� na�e stí�nost
ji� nemá odkladný úèinek, jsme v�ak rozhodnuti
byrokratický souboj ve stavebním øízení podstou-
pit, èím� docílíme fyzického oddálení výstavby
velkokapacitní prodejny. V pøípadì �e v�ak k roz-
hodnutí soudu v Brnì nedojde ani do konce leto�-
ního roku, bude stavba velkokapacitní prodejny
realizována velmi pravdìpodobnì ji� pøí�tí rok,
nebo� ji� nebude v na�í moci tomuto zámìru za-
mezit. V pøípadì jakýchkoliv aktuálních informa-
cí Vás budeme informovat.

V. Kotrbáèek a kolektiv odpùrcù

Hlas větru
Voce del vento, SESTILIO BURATTINI
Roztoèený kruhový tvar mé sochy upomíná na

vìtrný vír, jeho� støedem proniká z kamene du�e
sochy. Nespoutaná síla vìtru, uná�ející nejen vìci
hmotné, ale také svìdomí èlovìka, zde navíc pù-
sobí jako posel lásky a míru.

Přibližování pravdě
Approximate Truth, DONALD BUGLASS
Tak jako vìt�ina mých prací i socha Pøibli�ová-

ní pravdì zkoumá postoj èlovìka k okolnímu svì-
tu. Neèiní v�ak �ádné závìry. Toto dílo je odra-
zem mého osobního vnímání lidské snahy po po-
znání. Jedná se o nikdy nekonèící pátrání ovliv-
òované charakterem jednotlivce a nejrùznìj�ími
hodnotovými systémy. Obraz svìta, jej� si ka�dý
z nás vytváøí, je právì tak pestrý � i my se ve
svém uva�ování obèas mýlíme èi zasazujeme díl-
ky na �patné místo skládanky. Výsledek tak nikdy
nebude zcela správný ani definitivní. Pøipomíná
vìènou polemiku a hledání kompromisu, napìtí
mezi láskou a nenávistí, válkou a mírem, svìtlem
a tmou...

Ve stínu Jákobově
Jacob's Shadow,  NICK LLOYD
Socha s pracovním názvem �Sluneèní hodiny�

vychází ze série modelù, jejich� smyslem bylo
prozkoumat vliv hmotového uspoøádání bloku
materiálu na hru svìtel a stínù. Ka�dý kámen do
jisté míry svìtlo láme, pøièem� v rùzných svìtel-
ných podmínkách prodìlává nápadné promìny.
Kdy� jsem mìl mo�nost spatøit èást soch hoøické-
ho parku poprvé, �edivá obloha propùjèovala ka-
menùm mohutnost a a� nevlídnou tváø � prostor
parku pùsobil stísnìnì a tajuplnì. O nìkolik dní
pozdìji jsem tým� místem procházel v záøi pozd-
nì odpoledního slunce. Jeho efekt byl ohromující.
Díla v sobì mìla �ivost a výraz, dávala vyniknout
jednotlivým texturám, odhalovala skrytá místa
a kvality povrchu v tìch nejrozmanitìj�ích ote-
vøených i uzavøených formách...

Inspiraci ke svým rozmìrným dílùm èerpám
mimo jiné ze studia neolitických kultur v oblasti
severního Skotska na Britských ostrovech. Zaèal
jsem se zajímat o to, nakolik tìsnì jsou hrobky,
kamenné kruhy a pravìké osady provázány
s okolní krajinou � o vztah mezi místem k �ivotu
a pohøebními rituály, o propojení s nadpozem-
ským svìtem na�ich pøedkù. Øetìzec deformova-
ných tvarù probíhající sochou pøedstavuje meta-
foru tìchto promìn krajiny, respektive její funkce
prahu mezi pozemským dìním, skuteèností,
hmatatelnými objekty a místem vzpomínek, uctí-
vání onoho svìta, vìènì se opakujících jevù
a cyklù.

Socha Ve stínu Jákobovì poukazuje v neposled-
ní øadì na geologický charakter odkrytého terénu,
propadávání èi vzdouvání jednotlivých vrstev
horniny v dùsledku tlaku a setrvaèných sil zem-
ské kùry. Název sochy pak nepøímo odkazuje na
ná� dluh minulosti � Jákob mìl sen o �ebøíku
spojujícím nebesa se zemí � a právì tato noèní vi-
dina pøechodu, urèitého prahu, navozuje my�len-
ku, �e socha doká�e rovnì� mìnit svou podobu èi
smìrování v závislosti na dané èásti dne, podle
toho jak sluneèní paprsky transformují obraz její-
ho tvaru a vytváøejí stále nové formy, od úsvitu
do soumraku, od léta do zimy. Podnes �ivoucí po-
selství Jákobova prastarého pøíbìhu dokazuje,
jak nesmírnì tì�ké je vytvoøit nìco zcela nového.

PRÚNIKY
(unikání - promìna), FILOMENA BORECKÁ
Hmota se identifikuje a proniká do svého vlast-

ního tìla, uniká a transformuje se díky sobì samé
a své síle.

V kameni jsem se sna�ila vytvoøit vnitøní pnutí
hmoty. Nejprve jsem se nechávala kamenem
okouzlit a vést. Kámen mne v�ak nenásledoval,
musela jsem direktivnì zakroèit, vyrovnat poèá-
teèní zdr�ení.

Socha PRÚNIKY je tvoøena dvìma èástmi, je�
stojí ve vzájemné interakci a mezi nimi� dochází
k pnutí. Inspiraci jsem èerpala zejména
v barokní plastice, její esovité, vá�nivé a rozevláté
kompozici.

Tvùrèí práce s kamenem pro mne nebyla úplnì
jednoduchá, zvlá�tì v první fázi, kdy mne surový
materiál naprosto ovládl. Postupnì, kdy� jsem si
jej více osvojila, tak mne práce velmi inspirovala
a naplòovala. Doufám, �e to bude z mých dvou
soch i vyzaøovat.

Pøeklady z angliètiny a ital�tiny
poøídila Jana Cermanová,

sochy vyfotografoval Martin Samohrd
a stránku pøipravil Václav Bukaè.

Plavidlo
Vessel, MA�A PAUNOVIÈ
V posledních dvou letech se ve volné tvorbì in-

tenzivnì zabývám tématem cesty, truhly, èlunu
a lodi. Takté� pøi práci na Plavidle jsem vycházela
z obdobného základu. Tuto my�lenku jsem v�ak
nepova�ovala za primární a zprvu ani netvoøila
ústøední námìt díla. Usilovala jsem pøedev�ím
o zachycení pøesvìdèivého tvaru, jeho� realizace
v materiálu pro mne od poèátku znamenala sku-
teènou výzvu. Formu jsem pojímala jako sochaø-
ský problém, uva�ovala jsem, jak ji pøevést do
monumentálního mìøítka a jak zdùraznit její kon-
kávní prohnutí.

Aèkoliv je socha Plavidla svým zpùsobem mini-
malisticky stylizována, pro mì jako autorku �
a doufám, �e i pro diváka � skýtá øadu rozmani-
tých interpretací. Celou kompozici dynamizuje
vzájemný vztah mezi protilehlými okraji sochy.
Bìhem sekání jsem se soustøedila jak na provede-

ní textury, tak na posti�ení vlastního tvaru díla.
Potýkala jsem se s estetickým a hmotovým pro-
blémem souèasnì a sna�ila jsem se tyto dvì slo�-
ky zharmonizovat. Na so�e jsem pou�ila dva ka-
meny rùzných barev a spojila je prostøednictvím
olovìného plátu. Nechala jsem materiál, aby od-
halil svùj pøirozený charakter. Konkávní tvar èlu-
nu èi slupky reprezentuje sochaøský problém,
jeho� øe�ení v monumentálním mìøítku, procítì-
ní jednoduché, v realizaci ov�em nároèné formy,
pro mne pøedstavovalo znaènou tvùrèí výzvu.

Symbol plavidla mù�e být nositelem nejrùznìj-
�ích významù. V daném pojetí jej chápu jako me-
taforu �ivotní pouti èlovìka. Plavidlo se pohybuje
po urèité dráze, která mù�e mít nepøedvídatelný
prùbìh, nabrat pøíhodný smìr i kurz do záhuby.
S plavidlem je to stejné jako s na�imi my�lenka-
mi: mohou se vymknout kontrole a proudit zcela
samovolnì. Podobnì i mé dílo nese urèité rysy
spontánnosti a �ivelnosti�

O Jakubově stínu (a jiných sochách)
K interpretaci svých prací se vyjadøují sami

sochaøi, úèastníci leto�ního symposia:

Maša Paunovič, Plavidlo

Nick Lloyd, Ve stínu Jákobově Donald Buglass, Přibližování pravdě Sestilio Burattini, Hlas větru

Filomena Borecká, PRÚNIKY
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V prùbìhu leto�ních prázdnin uplyne 40 let od
konání 1. hoøického sochaøského antisympozia.
�e Vám to nic neøíká? No, nic! Tak tedy hezky od-
poèátku. Zhruba koncem první poloviny 60. let
minulého století vzniklo takové prázdninové ka-
marádské sdru�ení hoøických a pra�ských klukù,
kteøí do Hoøic jezdili se svými rodièi na prázdni-
ny. Spoleènì jsme hráli tenis, chodili na houby a
hlavnì jsme spoleènì trávili celé prázdniny. Na�e
spoleènost se scházívala v zahradním døevìném
altánku, který byl na zahradì star�ího domu na
Husovì ulici v èp. 8. Altánek byla ji� postar�í
stavba vhodná tak akorát pro posezení pìti �esti
klukù, kteøí se v nìm ka�dodennì scházívali, hráli
karty a zde také pro�ívaly mnohé chvíle svých
prázdninových dnù. Altánek se nacházel na za-
hradì domu, v nìm� �ila hoøická spisovatelka
Helena Rudlová. Byl to tedy dùm, ve kterém
múzy umìní podávaly ruce v�em, kteøí do nìho
vstoupili. O prázdninách zde u své tety spisova-
telky bydlívali na�i pra��tí kamarádi Jirka (poz-
dìji významný moderní èeský básník) a Honza
(pozdìji ná� významný archeolog) Rulfové, chodil
sem ze sousedství dal�í Pra�ák Kulda Tokan, a
tuto pra�skou trojici jsme doplòovali my tøi Hoøi-
èáci. Polovina 60. let pøiná�ela jisté uvolnìní kul-
turního �ivota a my jako dospívající mladí mu�o-
vé jsme reagovali, ale hlavnì nejvíce diskutovali o
v�em mo�ném, co k umìní patøilo.

Velkou zmìnu v na�em pro�ívání letních prázd-
nin pøinesl rok 1966, kdy se v Hoøicích v lomu u
sv. Josefa konal 1. roèník mezinárodního sochaø-
ského sympozia. To byl zajímavý impuls pro na�í
prázdninovou èinnost. Na sympoziu pomáhali
vedle zahranièních a na�ich sochaøù také nìkteøí
kamarádi, studenti hoøické sochaøské �koly, a my
jsme za nimi zaèali do lomu chodit na náv�tìvy.
Nakonec jsme tam zaèali chodit dennì. Dopoled-
ne jsme se se�li v altánku, procházkou jsme do�li
ke svatému Josefu, pokoukali a pokecali, a na
obìd jsme se zase vracívali do Hoøic. Po obìdì,
kdy� bylo hezky, jsme chodívali pravidelnì na
Dachova. Zpátky z koupali�tì jsme ov�em �li zase
pøes sympozium, abychom se podívali, co se
v na�í krátké nepøítomnosti zmìnilo. A tak to
chodilo celé prázdniny. Bylo to mo�ní trochu fád-
ní, ale nás to bavilo.

S pøibývajícími roèníky sochaøských sympozií
se na�e vzájemné vazby se sochaøi a jejich pomoc-
níky nadále prohlubovaly, sami jsme si mohli ob-
èas �zasochat� na nìkteré z tvoøících se soch.

A to nás na zaèátku prázdnin 1969 pøivedlo na
my�lenku, uspoøádat svoje vlastní sochaøské
sympozium, které jsme ve v�í skromnosti pojme-
novali na První hoøické antisympozium. Zúèast-
nili se ho ètyøi umìlci z na�ich øad, Honza Rulf,
Jarda Vydra, Martin Samohrd a Jarda Kotrbáèek.
Nápad to byl svìtový, potí�e v�ak nastaly se sa-
motnou realizací. Kde napøíklad vzít vhodné ka-
meny? A tu vypomohla náhoda. V té dobì byl
spojovací prostor mezi hoøickou po�tou a plicním
støediskem v Pelikánovì ulici nazýván Posranou
ulièkou, co� byl pomístní název zcela odpovídající

charakteru tohoto prostoru. Hoøièáci sem chodili
venèit psy, vyvá�eli sem v�echno, co doma pøeká-
�elo a èeho se potøebovali nìjak zbavit. A tak nì-
kdo, na�tìstí pro nás, do této ulièky vyvezl nìko-
lik starých pískovcových silnièních patníkù. Brzy
jsme je objevili a za jistých strastiplných pokusù
se nám je podaøilo na starém vozíku pøemístit na
zahradu k altánku. A u� jsme mohli tvoøit. Na�e
vybavení bylo více ne� skromné. Ka�dý vlastnil
z domova pøinesené kladívko, sehnali jsme tøi
malé majzlíky, k sekání jsme pou�ívali i �dvou-
stovky� høebíky. Na chuti umìlecky tvoøit nám to
v�ak neubralo ani trochu.

Pøes tyto technické problémy se nám podaøilo
do poèátku srpna dokonèit svá sochaøská díla.
Své so�e jsem dal název Spermie, Vydrou� vytvo-
øil sochu Ikarus (z kamene èouhalo toti� cosi jako
dvì køídla), na názvy Martinovy a Honzovy sochy
si u� bohu�el nevzpomenu, chybí i jejich fotodo-
kumentace. Vernisá� mìla probìhnout asi za tý-
den a Honzova babièka, jako majitelka zahrady a
vlastnì celého prostoru antisympozia, mìla pro-
vést umìlecké vyhodnocení na�ich sochaøských
prací. V�e ale probìhlo neèekanì za pomìrnì dra-
matických okolností. Jarda Vydra asi tøi dny pøed
vernisá�í (ani� bychom to vìdìli) emigroval do
Vídnì a odtud posléze do Austrálie, navíc pøed
svým ��ivotním výletem� ponièil svoji sochu Ika-
ruse (toti� urazil mu obì køídla). Asi nechtìl po
sobì zanechat umìleckou památku. A tak ve
zvlá�tní a rozporuplné atmosféøe probìhla slav-
nostní vernisá� zbylých tøí soch a Jardova torza.
Honzova babièka vyhodnotila jako umìlecky nej-
zdaøilej�í moji sochu Spermie. Název jsme ji ne-
øekli, tøeba by se jí nelíbil. Jarda Vydra zmizel
z na�eho �ivota (nakonec se 90. letech vrátil
domù), zùstal po nìm jenom mrzáèek Ikarus.
V dal�ím období poèetní stavy na�í altánkové
spoleènosti doplnili dal�í kamarádi (Pavel �tìpá-
nek, Pepa Fejk a Zdenìk Janovský), spoleènì
jsme to táhli je�tì asi dva roky. Pøi�la studia, voj-
na, �enitby a zkrátka v�echno bylo jinak. Dùm na
Husovì ulici Honzovi rodièe po èase prodali a al-
tánek a na�e sochaøské výtvory pøe�ly do rukou ji-
ného majitele. Zùstaly nám po nich jenom hezké
vzpomínky a nìkolik málo vydaøených fotografií.

Mo�ná se tam nìkde zapomenuté a povalené u
plotu je�tì nìkde nacházejí.

A teï u� víte, proè o tomto výroèí nic nevíte!
JK

Výročí, o kterém nikdo nevíPøednesl autor pøi slavnosti 125. výroèí zalo-
�ení SP�SK a odhalení souso�í Pilíøe symbolù:

Chvála pilířů
ADAM KADMON
Co do zaèátku vám v�em øíct
svìt umìní je bez hranic
ó ano k so�e stavte líc
a potì�íc svých zøítelnic
se neodvracej kdo chce� víc
z pohledu na sloupy bez moru
z pískovce nikdy z mramoru
tu odvra� pohled nahoru

Tam kde sol svùj kotouè vsadil
slunce s tìly lidí sladil
zády k sobì mu� i �ena
o druhého zájem nemá
v ka�dém ale sálá touha
�ena stále snem se rouhá
mu� pak mu�ství vlastní krouhá
v jejich touze nadìj jistá
v zachování genù lidstva
to kdy� v èistá prázdná místa
vjede loï jak v �ádný pøístav

Had co vlastní ocas kou�e
pou�tìt se nemù�e zkou�et
Merkur síla zachování
do �il novou nadìj vhání
plynule pak pøechází
ve své vlastní obrazy

Ètyøi strá�ci mlèenliví
z kamení a pøece �iví
prohlí�í v�e svìta strany
Illuzi a tr�né rány
které jenom oni vidí
steré díry svìta lidí
milují i nenávidí
v jejich oèích zem se toèí
nespálí se nerozmoèí
svátost stejnì jako zloèin
soudí- nic je nezotroèí

A pod nimi krásná práce
základ svìta � dekorace
ta co denní krásu lidem
pøinést má jak talíø s jídlem
vìzí v tom jak snadná hravá
vítìzí a neprohrává
sama sobì vlastní dráha
která nikdy nezahýbá
vìru mrtvá v�dy tak �ivá
pøipravená dennì líbat
�ádný detail nerozmývat

Celý sloup pak snáz se pozná
kdy� se s øádem svìta srovná
v tom totemu se ka�dý z nás
kdo víme ihned rozpozná

Men�í v�ak ne významem
dva dal�í v nebe té� se pnem
jen dosáhnout co nejvý�e
a� za lásku a� za kli�é

Jak tento kvìt svou �havou snahou
dere se za svojí vláhou
rozvíjí svùj talent marný
hází háèky na v�e strany
do�iroka nezaniká
zotevírá v�echna víka
dìlá dìtem správný pøíklad
dìlá dìtem spoleèníka

Na èem stojí? Co ho dr�í?
snad to pl�i nebo ml�i?
tento není bezobratlý
tøi páteøe ty mì mátly
ka�dý pøece jednu máme
víc èi míò ji ohýbáme
tak jak sami sebe klamem
tyhle jsou v�ak rovný kámen

Èí je celý pomník tváøí?
kvìt co na páteøi záøí
jistì je to jasné pøec
kvìt s páteøí je umìlec

Na druhém pak na vrcholu
smrt s �ivotem stojí spolu
tak se oba mají k snìdku
hodokvas na kultu pøedkù
hrdý mocnì èní si hore
ignorován mnohým tvorem
s tím �e natisíc má forem
setká se s ním ka�dý bohém

Pod ním le�í co z nás zbyde
kosti bílé základ køídy
tak u� se s tím smiøte lidé
pøestaòte lát smrti bídy
cudná lesklá svojí kosou
samotnou je svìta osou
zdmi co mírnì nakøivo jsou
nezabrání� du�i pusou
odejít�

V�echny zdi budou zboøeny
a tento pilíø jsou koøeny
aè nejsou tradiènì nazøeny
jsou v tradièním smyslu zavøeny

Øád svìta-umìlec-koøeny
ta svatá trojice nad námi tu bdí
v�dy prvá nikdy poslední
v�dy zhasne v�dy zas rozední
je konec táhle nebem zní

Komu tu dlouhou báseò vìnuji?
Jen Dagmar Ánì Jánì Pétì Wendy Johance
Markétce Markovi a Kozlovi

Výročí,
o kterém všichni vědí

Pozemky na Měsíci
s dvacetiprocentní
slevou

Svìtová finanèní a hospodáøská krize se nevy-
hnula ani Mìsíci. Potvrdil to tiskový ata�é Lunár-
ní ambasády v Praze Filip Rajchart.

Poznamenal, �e parcely na Mìsíci vlastní i pøed-
ní èe�tí politikové jako napøíklad �éf ÈSSD Jiøí
Paroubek a pra�ský primátor Pavel Bém z ODS.

Podle internetových stránek ambasády stojí je-
den akr mìsíèní pùdy 999 korun. Za takzvaný
VIP pozemek o výmìøe tøí akrù, oznaèovaný jako
Moon Beverly Hills, zaplatí zájemce 25 tisíc ko-
run. Pozemky si podle Rajcharta zakoupilo u�
více ne� 15 tisíc Èechù a kolem 3500 Slovákù.
Èe�i toti� mají licenci i pro Slovensko a nabízejí
pozemky i tam. Pøi nákupu obdr�í ka�dý nový
majitel list vlastnictví, mìsíèní Ústavu a mapu
Mìsíce s pøesným zakreslením místa zakoupené-
ho pozemku. Ambasáda má pro kupující také pøi-
praveny mìsíèní suvenýry a pas obèana Lunární
republiky.

František Pacík, Apollo 11, Hořice 1969.
Autor oslavil dílem první přistání lidí na Měsíci

a do jeho povrchu vytesal v jednom místě
i přesný čas události. (Kdo hledá, najde.)

Bronz pro Eriku Černou
Ve dnech 17. � 19. èervence 2009 se v Ptýrovì u

Mnichova Hradi�tì konalo Mistrovství ÈR v par-
kurovém skákání. V kategorii mladých jezdcù do
21 let startovala Erika Èerná, absolventka Ho-
øického gymnázia a nynìj�í studentka 3. Lékaøské
fakulty UK v Praze.

Reprezentovala Sportovní stáj Málek a se svoji
klisnou Le Grand Rocco vybojovala v konku-
renci 22 jezdcù krásné tøetí místo. Bronzová me-
daile je o to cennìj�í, nebo� se jednalo o nároènou
tøíkolovou soutì�. Svým výkonem potì�ila nejed-
no divácké oko a zanechala pìkný sportovní zá�i-
tek. K tomuto umístìní  upøímnì gratulujeme a
pøejeme dal�í sportovní úspìchy.                       (cuk)

Zpěvák KG oslavil sedmdesátiny. Přišlo mu
blahopřát mnoho osobností. Přesně před

dvaceti lety oslavil KG padesátiny a také tehdy
mu blahopřálo mnoho osobností.

NA VÌKU NEZÁLE�Í:
PÌKNÉ NEHTY - RUKA SVÌ�Í

V KADEØNICTVÍ POD LIPOU 2172 OTEVØENA PROVOZOVNA

MANIKÙRA, NEHTOVÁ
MODELÁ�, MASÁ�E RUKOU

A PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
PETRA TVARÙ�KOVÁ,

OBJEDNÁVKY NA TELEFONU
608 315 120

Protagonisté zapomenutého příběhu, který tak pěkně popsal Jarda Kotrbáček (včetně altánu).

Výročí, o kterém
skoro všichni vědí

Také pøed ètyøiceti lety se konalo v Hoøicích so-
chaøské symposium (poètvrté a na pøí�tích dvacet
let naposled). V tém�e èase se na Mìsíci konalo
první pøistání pozem��anù a Vladimír Preclík
vzpomínal, jak je tenkrát sochaøi pro�ívali u tele-
vize v domì Marie Wagnerové.

Nejvíce okouzlila událost Franti�ka Pacíka, kte-
rý se rozhodl vìnovat pøíbìhu sochu, na které
právì v lomu pracoval.

Lidová moudrost
Kdo jí sedmdesát let kyselé zelí, do�ije se sedm-

desáti let.
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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.

Otakar Zemina
Jaromír Zemina
Kresby. loutky, fotografie.

�torchova síò muzea od 5. záøí do konce øíjna.
Vernisá� v sobotu 5. záøí od 17 hodin.

Klub konkretistù VÈ
�torchova síò mìstského muzea do 30. srpna

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.

Evropa: Rodina rodin
I. patro hoøické radnice, èervenec - srpen.

Informace: www.ehabr.cz

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

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

Touto neoficiální hymnou Oravy pøivítali zpìváci
z Trstené o tøetím prázdninovém víkendu ve svém
mìstì èleny hoøických pìveckých sborù Ratibor a
Vesna na prvním vzájemném setkání. Ale musíme
zaèít na�e vyprávìní pìknì od zaèátku.

Poèátkem 50. let minulého století vznikla a zdárnì
se rozvíjela dru�ba mezi mìsty Hoøice a Trstená,
která trvala a� do 70. let, jak si je�tì mnozí pamatují.
Pak, pravdìpodobnì zásahem shora, byly tyto vazby
pøeru�eny, a Hoøicím bylo oficiálnì pøidìleno jiné
mìsto, co� se v�ak v praxi neujalo. Po sametové re-
voluci byly partnerské vztahy mezi Hoøicemi a Trs-
tenou obnoveny nejprve na úrovni gymnázií a poslé-
ze i celých mìst. Pøi jednom z dru�ebních zájezdù
hoøického gymnázia na Slovensko jsme se dozvìdìli,
�e v Trstené existuje pøi tamním chrámu smí�ený
pìvecký sbor, a tak vznikl nápad i pøání oba sbory
zkontaktovat a navázat vzájemné partnerství.

Po poèáteèní korespondenci pøi�lo pøed prázdni-
nami pozvání, aby na�e sbory pøijely a vystoupily na
gospelovém festivalu �Spievame Márii�, poøádaném
v Trstené pøi pøíle�itosti pouti k Pannì Marii Kar-
melské. Rádi jsme toto pozvání pøijali a vyrazili
v pátek 17. èervence ráno autobusem na Slovensko.
Do Trstené jsme dojeli kolem 18. hodiny a pøed rad-
nicí byli uvítáni zástupkynìmi slovenského sboru.
V rychlosti jsme si je�tì staèili prohlédnout tradièní
�kapulíøový jarmark a pak u� se rozjeli k Oravské
pøehradì, kde nám na�i hostitelé zajistili ubytování
v hotelu Slanica ve Slanické osadì. Nádherná pøí-
rodní scenérie nás v�echny uchvátila, ale na dlouhé
rozjímání nebyl èas. Po ubytování jsme opìt nastou-
pili do autobusu a vrátili se do Trstené, kde nás u�
oèekávali èlenové trstenského sboru Tristianus ne-
jen s uvítací písnièkou, ale i s plným kotlem vonící-
ho slovenského gulá�e. Posedìli jsme, spoleènì za-
zpívali a nìkteøí si dokonce zatanèili. Dozvìdìli
jsme se mnoho zajímavého o oblasti Oravy i o histo-
rii Trstené.

Sobota nás uvítala krásným sluneèným poèasím, a
tak jsme hned po snídani vyrazili do pøístavu na vý-
let lodí. Bìhem plavby jsme zakotvili u Slanického
ostrova, který je jedinou památkou na pìt zatope-
ných oravských vesnic. Na ostrovì stojí baroknì kla-
sicistní kostel, v nìm� je v souèasné dobì umístìna
galerie slovenského lidového umìní. Souèástí expo-
zice je i plastická mapa pùvodních údolí Èerné a Bílé
Oravy, na jejich� soutoku byla pøehrada v 50. letech
minulého století postavena. Vyslechli jsme zajímavý
výklad prùvodkynì a pak neodolali a vyzkou�eli
zdej�í akustiku spoleèným zpìvem. Èást zdej�ích
umìleckých expozic je umístìna i v pøírodì a za kos-
telíkem jsme objevili nìkolik pùvodních náhrobkù
slanického høbitova. Nìkteøí z nás v té dobì u� do-
stávali zprávy z domova, �e v Hoøicích pr�í. Nám ale
poèasí pøálo. Po návratu na pevninu nás èekala ge-
nerální zkou�ka na na�e veèerní festivalové vystou-
pení a po obìdì mo�nost vycházky k pøehradì nebo
odpoèinek v hotelovém pokoji. O tøetí hodinì jsme
vyrazili autobusem do Trstené. Cestou jsme je�tì
udìlali krátkou zastávku v Tvrdo�ínì, kde jsme na-
v�tívili krásný gotický døevìný kostelík V�ech sva-
tých, který je nejen slovenskou národní kulturní pa-
mátkou, ale byl dokonce zaøazen do seznamu svìto-
vého dìdictví UNESCO. Kolem 16. hodiny jsme do-
razili do Trstené a o hodinu pozdìji zaèala v chrámu
sv. Martina slavnostní m�e, kterou mìl být zahájen
první veèer gospelového festivalu. Jako hosté jsme
jsme byli zaøazeni na samý zaèátek programu a vy-
stoupili s asi tøiètvrtìhodinovým blokem sakrálních
skladeb. Sbor vystoupil pod vedením Dr. Bo�eny
Stopkové a s klavírním doprovodem Svatoslava �èy-
hola. Sóla zazpívali Zdenka Va�kovová, Kateøina Kil-
larová, Jan Müller a Martin Holan. Na�e vystoupení
bylo odmìnìno nad�eným potleskem. Orava je tra-
dièní katolickou oblastí. Kostel sv. Martina je po-
mìrnì rozsáhlý a jeho kapacita je roz�íøena rùznými
pøístavbami. Pøesto byl jeho prostor zcela zaplnìn
posluchaèi v�ech generací od mláde�e a� po babièky
v kvìtovaných �átcích. Co asi v�echny pøekvapilo,
bylo moderní vybavení tohoto pùvodnì barokního
kostela - televizní obrazovky pro vìøící
v postranních galeriích, velké promítací plátno pøed
oltáøem, promítací i zvuková technika. V�e obsluho-
vali mladí lidé. Celoveèerní program pak pokraèoval
dal�ími hudebními a literárnì-dramatickými vstupy
mláde�e na biblická témata s moderním poselstvím
k souèasnému, nejen vìøícímu posluchaèi. Následo-
valy varhany a sólové zpìvy a poté spoleèné modlení

rù�ence, které nám, pøicházejícím z uspìchaného
(ateistického) svìta, pøipadalo snad a� pøíli� dlouhé.
Patøí v�ak ke kultuøe a duchovnímu �ivotu zdej�ích
lidí. Vyvrcholením celého veèera bylo ú�asné vy-
stoupení padesátièlenného Hornooravského sboru,
slo�eného ze tøí pìveckých tìles � trstenského, tvr-
do�ínského a ni�òanského. Na�im srdcím bylo jistì
nejbli��í Dvoøákovo Largo z Novosvìtské symfonie
upravené pro sbor. Tøeba�e se první festivalový ve-
èer protáhl takøka do pùlnoci, zùstal kostel po celou
dobu zaplnìn. V prùbìhu veèera ji� také dorazila do
Trstené mohutná vlna srá�ek.

V nedìli u� nás èekalo rozlouèení s Oravskou pøe-
hradou i nádhernou kulisou okolních hor. Útìchou
snad byla jen zata�ená obloha a proudy vody, které
z ní v hustých proudech padaly. Pøijeli jsme do Trs-
tené o deváté hodinì a co nás pøekvapilo, bylo to, �e
hodinu pøed zaèátkem slavnostní poutní m�e byla
místa v kostele ji� témìø zaplnìna. Postupnì pak
pøicházeli dal�í a dal�í lidé, kteøí zcela zaplnili roz-
sáhlé galerie v prvním poschodí, celou hlavní loï,
postranní pøedsínì a mnoho jich stálo i venku pod
de�tníky. Úèast byla odhadována na tøi tisíce pout-
níkù! Pùvodnì se toti� tato m�e mìla slou�it pod
�irým nebem, ale kvùli �patnému poèasí byla pøelo-
�ena do kostela. Tato pou� k Pannì Marii Karmel-
ské, èi jak tam øíkají �kapulíøové, patøí k nejvìt�ím
církevním svátkùm katolické Oravy a myslím, �e i
v nevìøících úèastnících musela zanechat velmi sil-
ný dojem. M�i slou�il liptovský biskup, kterého do-
provázela øada knì�í, velké mno�ství ministrantù a
také hosté z Polska. Kázání na téma lidská solidarita
asi oslovilo ka�dého z nás. Pøi m�i opìt zazpíval
Hornooravský sbor a s nìkolika skladbami pøispìly i
Ratibor a Vesna. Myslím, �e jsme je�tì nikdy nezpí-
vali pro tak poèetné publikum.

Po m�i u� zbývalo jen rozlouèení s trstenskými
zpìváky i s jejich sympatickým sbormistrem Pavo-
lem Ba�ikem, pøedání darù a samozøejmì pozvání
na oplátku k nám, do Hoøic. V Trstené pak pokraèo-
val a� do pozdních veèerních hodin druhý blok festi-
valového programu. My jsme v�ak po obìdì v hotelu
Roháè nastoupili do autobusu a plni krásných zá�it-
kù se vydali na zpáteèní cestu domù.  Hlavní motto
festivalu: �Kto dáva zo srdca, v�dy má èo da��, bylo
slovenskými pøáteli naplnìno a nezbývá, ne� se tì�it
na jejich pøíjezd je�tì letos na podzim k nám, do Ho-
øic.

Vìøím, �e navázání dru�ebních kontatù mezi pì-
veckými sbory z Hoøic a Trstené povede k roz�íøení
a zkvalitnìní partnerských vztahù obou mìst a závì-
rem nezbývá, ne� podìkovat Radì mìsta Hoøice za
finanèní podporu, bez ní� by se ná� zájezd na Oravu
nemohl uskuteènit.

O dojmy z cesty se jménem v�ech zpìvákù
s ètenáøi Hoøických novin podìlila

Oldøi�ka Tomíèková,
fotografoval Jan Maglen.

„Na Orave dobre, na Orave zdrávo…“

Církev èeskoslovenská husitská a mìsto Hoøice-
si dovolují vás pozvat na tradièní oslavy Evrop-
ského dne �idovské kultury, které se konají pod
zá�titou starosty mìsta, pana Ivana Dole�ala.

Evropský den židovské
kultury v Hořicích

Program:
Sobota 5. záøí 2009
Ekumenická bohoslu�ba v synagoze od 14 hodin
S �idovskými zpìvy vystoupí Dana Krausová

(zpìv) a Jiøina Dvoøáková (varhany).
 �Golem � najdi svùj �ém� � vernisá� výstavy

nejzdaøilej�ích prací �ákù hoøických �kol, vznik-
lých v rámci stejnojmenného projektu -
v synagoze od 15,15 hodin

�Maharal � rabi Löw: uèenec a uèitel. 400 let
od úmrtí významné postavy èeských dìjin�.
Pøedná�ka Mgr. Terezie Dubinovì Ph.D - v syna-
goze od 15,30 hodin.

Nedìle 6. záøí 2009
Zpøístupnìní výstavy v synagoze a �idovského

høbitova od 13 do 16 hodin.
Støeda 16. záøí 2009
�O královnì Ester� � pøedstavení v podání pra�-

ského divadelního souboru Feigele pro
�áky hoøických �kol, kteøí se zúèastnili projektu
�Golem � najdi svùj �ém�, a slavnostní vyhodno-
cení soutì�e. Dùm kultury Koruna dopoledne.

Výstava v synagoze potrvá do 4. øíjna 2009 a
bude pøístupná v�dy pøed a po bohoslu�bì, pro
�koly po domluvì v mìstském muzeu.

Partneøi projektu: Mìstské muzeum Hoøice,
Mìstská knihovna Hoøice, Dùm kultury Koruna a
�idovské muzeum v Praze.

Projekt finanènì podpoøilo Mìsto Hoøice a fir-
ma RITAS, s. r. o., ceny do soutì�e vìnovalo
�idovské muzeum v Praze.

Stanislav Janiga: Autorská kniha, 2007.
Obrázkem jednoho dílka z cyklu zveme na

výstavu Klubu konkretistů v muzeu.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v nedìli 2. srpna a v nedìli 16. srpna
2009 v�dy od 14 hodin v bývalé synagoze v To-
vární ulièce.

Vystoupení hořického pěveckého sboru Vesna v kostele sv. Martina v Trstené

Kostel sv. Martina v Trstené

Vážení přátelé
a příznivci Hospicového
občanského sdružení
DUHA:

Sna�íme se prostøednictvím na�eho místního
tisku seznamovat Vás se v�emi aktivitami, které
pøispívají k provozu hospice v Hoøicích.

Dne 22. 6. byla na veøejném zastupitelstvu
schválena nájemní smlouva mezi sdru�ením
Duha a Mìstskou nemocnicí Hoøice, která se tý-
kala pavilonu v areálu nemocnice. Tam, jak ji�
víte, se sna�íme zbudovat kontaktního místo, s
pùjèovnou pomùcek pro nemocné a v dal�í etapì
2 � 3 rodinné pokoje.

Chtìli bychom podìkovat Vám, kteøí jste nás na
zastupitelstvo pøi�li podpoøit svou úèastí. Ka�dý z
Vás, který se v rámci svých mo�ností pøièiní a ve-
jde tím v obecnou známost, je na�ím pøítelem.
Nestojíme pouze o vìhlas hospice, ten pro nás
pøedstavuje jen zástupný symbol za v�echny hos-
pice, které v na�í zemi stále chybí. Zato tìch, kdo
by o hospicovou péèi velmi stáli, bez ustání pøibý-
vá.

Na tomto místì si zaslou�í velké podìkování
v�ichni, kteøí své sympatie promìnili v pøímou
podporu projektu. Bez nich by nebylo mo�né rea-
lizovat ani základní kroky související s informaè-
ní kampaní.
FINANČNĚ ZATÍM PŘISPĚLI:

Mìsto Hoøice
MUDr. Marie Svato�ová, prezidentka Asociace

poskytovatelù hospicové paliativní péèe ÈR, Pra-
ha

PharmMgr. Vít Hojný, Stará lékárna s.r.o., Dvùr
Králové n. L.

MUDr. Vlasta Chroboková, dìtská lékaøka,
Dvùr Králové n. L.

Kateøina Ka�parová, studentka, Hoøice
MUDr. Zuzana Petrtýlová, dìtská lékaøka, Hor-

ní Brusnice
MUDr. Václav Macák, praktický lékaø, Hoøice
PaedDr. Bo�ena Stopková, profesorka, Nová

Paka
MUDr. Zdena Klingerová, dìtská lékaøka, Dvùr

Králové n. L.
MUDr. Zdena Èervinková, dìtská lékaøka, Dvùr

Králové n. L.
MUDr. Alexander Rybníèek, lékaø, Hoøice
PhDr. Franti�ek Kozel, Ra�ín
MUDr. Franti�ek Kolátor, �enský lékaø, Hoøice
Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní biskup, bis-

kupství Litomìøice
MUDr. Otakar Nyklíèek, stomatolog, Hoøice
Církev èeskoslovenská husitská, Velký Vøe��ov
MUDr. Milu�e Vidasovová, vedoucí lékaøka

RLP, Dvùr Králové n. L.
VĚCNÉ DARY POSKYTLI:

Roman Richtermoc, akademický sochaø, Hoøice
- vytvoøil základní kámen sdru�ení Duha

Ladislava Tolárková, pøedsedkynì Svazu diabe-
tikù Hoøice - 2 glukometry od firmy Roche

P. Mgr. Martin Davídek, sekretáø biskupa
v Litomìøicích -  kompletní vybavení knihovny do
pøipravovaných prostor hospice, knihy budou ur-
èeny pro nemocné, jejich rodiny a té�  pro �irokou
veøejnost. Do budoucí hospicové kaple jsme od P.
Davídka obdr�eli ve�keré vybavení k liturgii.   Dì-
kujeme za tak významný dar.
PODĚKOVÁNÍ:

Dìkujeme na�im pøátelùm z  hospice
v Litomìøicích, kteøí ochotnì zapùjèují na�im ne-
mocným ve�keré pomùcky, které slou�í k úplné a
kvalitní domácí hospicové péèi .
SPOLUPRÁCE S MEDII :

O na�í èinnosti budeme pravidelnì po dohodì s
redakcemi informovat v Nových novinách Jièín-
ska, v Mladé frontì Dnes, v Hoøických obèasných
novinách, v Èeském rozhlasu Hradec Králové,v
Rádiu Proglas, v televizi NOE. Na na�ich interne-
tových stránkách www.hospic-horice.cz najdete
úplný seznam v�ech na�ich dárcù, dozvíte se v�e o
èinnosti na�eho sdru�ení.

Vìt�ina organizací vykazuje èísla. Zde myslím
mù�eme vykazovat sílu trpìlivosti, ochotu k obì-
ti, k porozumìní a hlubokou pokoru, která se
sklání k tajemství �ivota. Pøejeme si, aby se stal
hospic v Hoøicích domem, který by odhaloval
smysl �ivota. Jde toti� proti proudu dne�ní doby,
která  zavírá oèi pøed pravdami �ivota. Bude pro
v�echny výzvou, abychom si více vá�ili druhého
èlovìka a sna�ili se mu porozumìt.

Dìkujeme za v�e, co se Hospicovému obèanské-
mu sdru�ení DUHA podaøilo. Dìkuji svým spolu-
pracovníkùm, na�im dárcùm a pøíznivcùm. Pøeji
Vám i sobì, abychom v na�em ka�dodenním ori-
entaèním bìhu, nalézali správný smìr a vìdìli o
radosti, kterou na�e jednání a existence pùsobí v
druhých.

      Za Hospicové obèanské sdru�ení DUHA,
                                                       Jana Sieberová

Co nabízím, to také hledám
MUDr. v dùchodu,upøímná, pracovitá a vstøíc-

ná blondýna, hledá partnera støedního vìku a po-
stavy. Co nabízím, to také hledám, hlavnì trpìli-
vost, spolehlivost a lásku.         Telefon 608135519.

Pozvánka
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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 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

Hledáte �ivou hudbu na zábavu,
svatbu, oslavu, ples?

Volejte TRIO RIO
608 941 851

nebo kliknìte na
WWW.trio-rio.websnadno.cz

Mù�eme nabídnout 1-4 hudebníky:
Zpìvaèka, �ivé bicí, saxofon,

dvoje klávesy, kytara, zobcová flétna.

Cena vystoupení dohodou.
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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

Koupím po�tovní známky, pohledy,
obálky, bankovky, tuzexové bony, losy,
akcie, celé sbírky - vìt�í mno�ství - pozù-
stalost po sbìrateli. Platím v hotovosti
nejvy��í mo�né ceny.

Info na tel. 724229292.

LEVNÉ DĚTSKÉ
KNIHY

PAPÍRNICTVÍ
Komenského 276
(naproti �kole)

Po-Pá: 7:30-12:00/13:00-17:00
So: 8:30-11:00

STŘEDISKO LÁZNĚ BĚLOHRAD

� Prùmyslová hnojiva - volnì lo�ená i balená
� Ledvické uhlí hnìdé tøídìné - oøech 1,

oøech 2, kostka, nìmecké brikety
� Písky, �tìrky, kameniva, okrasné kaèírky

- 20 druhù skladem
� Zahradní substráty, ra�elina, mulèovací

kùra - volnì  lo�ená i balená
� Doprava - TATRA 815 (6x6) + vlek, SCANIA 4x4,
� Kontejnerové oleje ARAL

- stáèené - výraznì ni��í ceny
� Nafta motorová

- kvalitní minerální z èeských rafinerií

� T Í P A N É   D Ø Í V Í - délka 25 cm
U volnì lo�ených komodit mo�nost zaji�tìní dopravy,
vá�ení na cejchované digitální váze.
Informace a objednávky:
Plá�ilová Hana tel/fax: 493 792 336

mobil: 737 213 705
mail: plasilova@agpjicin.cz

www.agpjicin

Prodám mrazák
Prodám mrazák zn. Zanussi, 4 �uplíky, levnì.

Telefon 776  158 032.
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Dopis z vojny

Život v australské
armádě

Dopis od nováèka z Eromangy rodièùm. (Pro
ty, kteøí nevìdí, kde to je: Eromanga je malá
usedlost západnì od Quilpie v jihovýchodním
Queenslandu).

Milá mámo a milý táto,
mám se fajn a doufám, �e i vy. Øeknìte mým

bratrùm Dougovi a Phillovi, �e je to lep�í, ne� ma-
kat na farmì - øeknìte jim, a� se zapí�ou co nej-
døív, ne� to tady zru�ej!

Na zaèátku to bylo tì��í, proto�e nemusím ráno
vstávat v �est! Ale teï u� spím trochu líp, proto�e
jediné, co musím udìlat pøed snídaní, je ustlat si
postel, nablejskat boty a vyèistit uniformu. �ádný
proklatý dojení krav, no�ení krmiva, krmení telat
... nic!

Musím se sprchovat, ale není to tak zlý, je tady
plno teplý vody a dokonce svìtlo, tak�e èlovìk
vidí, co dìlá. K snídani dostanem ovesnou ka�i,
vajíèka a ovoce, ale nemaj tady klokaní stejky ani
gulá� z koaly, co dìlá máma. A nekrmìj nás do
obìda, tak�e do tý doby jsou chlapci úplnì daun,
proto�e mezitím máme pochodování - bo�e, v�dy�
to je procházka jako doma, kdy� chodíme k vìtr-
ný elektrárnì na zadní pastvinì!

Pøi ètení následujícího asi bráchové prasknou
smíchy - dostávám medaile za støelbu, a pøitom
nevím proè. Terè je velkej jak zadek klokana, ne-
hejbá se a nestøílí po tobì jako Johnsonovi, kdy�
ná� býk dostal jejich krávu vloni pøed výstavou!
Jen se uvelebí� a trefí� cíl - jak jednoduché! A ani
nemusí� plnit vlastní náboje, dostane� jich
spoustu v krabièkách. Ani se nemusí� opírat o
korbu náklaïáku jako my, kdy� z nìho støílíme
klokany!

Nìkdy ale èlovìk musí zápasit s chlapci, ale to
musí být opatrný, proto�e jim se lehce lámou kos-
ti. To není jako kdy� bojujem s Dougem, Phillem,
Jackem a Stevem. A vypadá to, �e i v boxu jsem
OK a zdá se, �e nemám v èetì pøemo�itele. Ale po-
rá�ka být mohla, od jednoho maníka z pluku, má
dva metry a 120 kilo a já jem metr sedmdesát a
60 kilo, ale bitka to byla dobrá, nakonec mì
chlapci museli do krèmy odtáhnout.

Tak�e na armádu si rozhodnì stì�ovat nemù�u,
øeknìte bráchùm, a� se nezdr�ujou a daj se na to
døív, ne� se o tom, jaké je to tu fajn, dozvìdìj jiní.

Va�e milující dcera
Sheila

(Zdroj: Chechtavej tygr)

Čtvrtek 6. 8. a pátek 7. 8. ve 20:00

Nedodržený slib
Na èeskoslovenskou filmovou produkci mistrovsky

natoèené dílo, které na mì pùsobilo jako by to toèili na�i
o nìco lépe finanènì zaji�tìní pøátelé na druhé stranì

Atlantiku. Vìt�ina èeských kameramanù a zvukaøù by se
tady mohla uèit, jak mù�e film také vypadat, proto�e
jestli je tohle nový nástup slovenské kinematografie,

tak nad námi na�i sloven�tí bratøi získávají náskok asi
jako pøi zavedení eura.

Mláde�i pøístupný, 129 minut, 70,- Kè.

Sobota 8. 8. ve 20:00

Víno roku
Proslunìný, velice volnì vyprávìný retro snímek z

legendárního vinaøského souboje, kdy naduté francouz-
ské chu�ové pohárky narazí na poctivé ba unikátní víno

z Kalifornie. Veskrze sázka na jistoty, od hereckého
obsazení po technické zpracování. Pøíjemné, nekonflikt-

ní, na láhev vína bezpeènì lákající.
Pøístupný od 15, 110 minut, 70,- Kè � 50% pro seniory.

Pondělí 10. 8. a úterý 11. 8. ve 20:00

Veřejní nepřátelé
Pøesto�e se tenhle pøíbìh odehrál pøed bezmála

osmdesáti lety, je a� nebezpeènì aktuální. Vypráví o
mu�i, který mìl obrovské sympatie veøejnosti, navzdory

tomu, �e páchal ty nejvìt�í zloèiny. Podle státních
institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo

zavinili hospodáøskou krizi.
Pøístupný od 15, 138 minut, 70,- Kè.

Středa 12. 8. a čtvrtek 13. 8. 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 a cíle, aby zachránila

mìsto. Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè.

Od čtvrtka 13. 8. do neděle 16. 8. v 17:30
Speciální projekce v neděli i od 20:00

Doba ledová 3:
úsvit dinosaurů

Dal�í pøíbìh mamuta Mannyho, lenochoda Sida
a �avlozubého tygra Diega, kteøí se tentokrát spoleènì

s mamuticí Elliie (která si u� nemyslí �e je vaèice) a
veverkou Scrat propadnou pod ledovce a dostanou se do
jeskynì ve které se uchovává druhohorní klima - a spolu
s ním i obøí dinosauøi. V kinì se v�ichni smáli a já nebyl
výjimka. Nejvtipnìj�í animák, co jsem za poslední dobu

vidìl. Nev�ímejte si hodnocení a valte na to do kina�
Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè.

Pátek 14. 8. a sobota 15. 8. 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, zda-li do

roku 2018 pøi�el z budoucnosti èi minulosti.
Mláde�i pøístupný, 116 minut, 70,- Kè.

čtvrtek 20. 8. v 17:00, pátek 21. 8.
v 17:00 a ve 20:00, sobota 22. 8. v 17:00
a ve 20:00, neděle 23. 8. v 17:00

Harry Potter
a princ dvojí krve
Harryho (Daniel Radcliffe) �estý �kolní rok na �kole èar

a kouzel v Bradavicích je poka�en válkou mezi Volde-
mortovými pøívr�enci a stoupenci dobra v ní� ná�

hrdina s jizvou ve tvaru blesku na èele buï vyhraje, nebo
zemøe� Mláde�i pøístupný, 154 minut, 75,- Kè.

Úterý 25. 8. a středa 26. 8. od 20:00

Cocco Chanel
Od  Mistle z CSFD: Mnì se to moc líbilo. Vzbudilo to ve

mnì to, co mám ráda - �vzpomínku� na dobu, kdy se �ilo
elegantnì, kdy se slu�nì chovali i bídáci a kdy se lidé

øídili je�tì nìjakými spoleèenskými pravidly a normami.
Audrey byla moc fajn a pozitivnì hodnotím

i pojetí �ivotopisu, který se a� tak moc neodvíjel od
kariéry hlavní postavy.

Mláde�i pøístupný, 105 min, 70,- Kè, 50% pro seniory.

Čtvrtek 27. 8. a pátek 28. 8. ve 20:00

Hannah Montana
Odpad! Ale v�ichni na nìj pùjdeme a já taky :)

Miley Stewart si u�ívá �ivota popové hvìzdy jako
Hannah Montana. Pak pøichází �ok - otec ji v letadle

utajil, �e nesmìøují do New Yorku, kde na ni èekají tisíce
fanou�kù, ale vracejí se na venkov zpìt do rodného

Tennesse. Miley se toti� postupem èasu mìní na
rozmazlenou hvìzdu, která má v�e, co si jen umane

- a právì to chce její táta zmìnit.
Mláde�i pøístupný, 102 minut, 70,- Kè.

Sobota 29. 8. ve 20:00

Zastav a nepřežiješ:
vysoké napětí

V tomto vysokooktanovém pokraèování
èínská mafie ukradne Cheliosovo témìø neznièitelné
srdce a vymìní ho za bateriovì pohánìnou náhradu,

která vy�aduje pravidelné dávky elektøiny, aby se
udr�ela v chodu. Odhodlání získat své skuteèné srdce
zpìt a touha po pomstì jsou jeho hnacím motorem.

Chev Chelios se vydává na zbìsilou honièku ulicemi L.A.
a sejme ka�dého, kdo se mu postaví do cesty. 

Pøístupný od 15, 94 minut, 70,- Kè
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stanovisko vydavatele.

Došlo poštou

 Tak jsem nostalgicky zalistoval v ABC...

Biograf Na Špici v srpnu 2009

Za vzlykotu davu pozùstalých pøíznivcù oznámil
známý sportovnì - hospodský Club Borek na le-
to�ním roèníku fotbalového turnaje v malé kopa-
né v Jeøicích slavnostní zakonèení své bohaté
sportovní pùsobnosti. K tomuto kroku vedla ak-
téry tohoto spolku vzrùstající èasová nároènost a
neustálé omezování a zákazy pocházejících pøe-
vá�nì z domácího rodinného zázemí, nekontrolo-
vatelné pøestupy jednotlivcù do jiných zvuèných
celkù a samozøejmì i vleklé zdravotní potí�e a
starobnì sportovní opotøebenost. Hospodský
Club Borek byl zalo�en v létì roku 1996 jako
sportovní alternativa vùèi tehdy naplno záøící fot-
balové sportovní legendì - týmu Hek�ák Hoøice.
Vytvoøila ho znenadání skupina sportovnì spøíz-
nìných du�í scházejících se do té doby nekoordi-
novanì v prostøedí stejnojmenné hospùdky �Na

HC Borek se rozloučil
Borku� k filozoficko kulturním dýchánkùm a de-
batám. Právì jejich zásluhou byla vzápìtí
v útrobách hospody zøízena i strohá sportovní
klubovnièka - stolový koutek blízko výèepu a ne-
postradatelná polièka na pøípadné vítìzné trofeje
(ostatnì skromnost zùstala tìmto chlapcùm
vlastní a� do tìchto dní). Svoji pùsobností se tato
sportovní ozdoba Hoøic zamìøila spí�e na míèová
sportovní odvìtví � nohejbal a fotbal, kde také
zanechala nesmrtelnou stopu v podobì vítìzství
na fotbalovém turnaji ve Straèovì v roce 2001 a
medailových umístìní na turnajích Global Cupu
v roce 2006 a 2007. V poslední dobì se tito ve
spoleènosti v�dy nápadní borci zaèaly pomalu
prosazovat i mezi neregistrovanou elitu ku�elkáø-
ského sportu v Hoøicích, kdy� balancovali na roz-
hraní tøetí a ètvrté ligy neregistrovaných. Ze spo-
leèensko - kulturních úspìchù pak nelze opome-
nout pro tento tým veskrze strategické  ocenìní
za naprosto nejvíc vypitých piv na halového tur-
naji Hek�ák Cup 1999. Díky dosa�eným výsled-
kùm a bezmála 13 let sportovní èinnosti se HC
Borek natrvalo zapsal do hvìzdného análu nere-
gistrovaného sportu v Hoøicích i v pøilehlém regi-
onu a proto spoleènì vyprovoïme tyto borce zpìt
do civilního �ivota slovy sportovního klasika:
�KUCI DÌKUJEM, -II-, -II-�.

PS: Dle tajných kuloárních informací (pøání po-
øadatelù) by po vzoru slavných velièin typu hu-
dební kapely Olympic, èi hokejového gólmana
Dominika Ha�ka, mohlo dojít k dal�ímu, tedy
skuteènì definitivnímu louèení týmu a� na fotba-
lovém turnaji v Holovousích, který se bude konat
na tamním pa�itu ke konci mìsíce srpna. Tak uvi-
díme.                                Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

Kempink patřil košíkářům Jiskry
Kdy� je kulaté výroèí, má se øádnì oslavit. Tako-

vým pøíslovím se øídili ko�íkáøi a ko�íkáøky hoøic-
ké Jiskry.V�dy� �edesátka v �ivotì èlovìka je tak
zvaný dùchodový vìk. Neplatí to ale u sportovcù,
v tomto pøípadì basketbalistù Jiskry, kteøí v pøí-
jemném prostøedí  kempinku U vì�e v sobotu
pro�ili pøíjemný veèer. Ti star�í zavzpomínali na
pro�lá sportovní léta s basketbalem, ti mlad�í se
bavili o tom, jak to bude v pøí�tí sezónì. Zavzpo-
mínat na poèátky basketbalu v  na�em mìstì i na
dal�í léta více i ménì úspì�ná pøí�lo v sobotu 4.
èervence na 70 souèasných i bývalých hráèù do
místní haly TJ Jiskra. Program v hale  zaèínal ji�
v devìt hodin dopoledne, kdy mezi sebou zmìøili

síly nejmlad�í adepti basketbalové abecedy, mini-
�áci. Program pokraèoval vzájemným utkáním
novì zalo�eného  dru�stva �en a dal�ími utkáními
mu�ù  rùzných vìkových kategorií. O pøestávce
probìhla soutì� ve støelbì trestných hodù. V ka-
tegorii mu�ù døíve narozených vyhrál Vladimír
Sùva, v kategorii  souèasných �en pivotmanka
Jana Nìmcová. O obèerstvení v hale se vzornì
starala rodina Sùvova. Veèerní posezení v kempu
pøi dobrém jídle, pití a hudebním doprovodu, do-
kreslilo tak úspì�ný den oslav 60. výroèí zalo�ení
ko�íkové v Hoøicích. Po prázdninách a dovole-
ných zaène pøíprava v�ech dru�stev Jiskry na no-
vou sezónu. Pøejme si, aby byla úspì�ná!          H-è

Nohejbal

O pohár restaurace
U Matoušků posedmé

Dne 22. srpna se uskuteèní ji� sedmý roèník
turnaje O putovní pohár Restaurace U Matou�kù
v nohejbalu tøíèlenných dru�stev. Zaèátek je v
8:00, hraje se na volejbalových kurtech. Startov-
né èiní 150,- Kè za hráèe, v cenì je pøíslu�né ob-
èerstvení.

Po skonèení turnaje (pøedpokládá se kolem
18:00) zaène jako ka�doroènì volná zábava, pøi
ní� zahraje skupina Duo The BlueRed. Na ro�ni
se bude otáèet vepøová kýta a z pípy poteèe zlata-
vý mok Mu�ketýr.

Zveme nejen hráèe, ale i v�echny pøíznivce spor-
tu a dobré zábavy. Pøihlá�ky a informace získáte
na talefonu 608 280 861 nebo také pøímo v re-
stauraci U Matou�kù.

Běh naděje 2009

Dobrá věc
se opět podařila

Pátý, jubilejní roèník, podpoøily letos pøes velice
�patné poèasí Z� Komenského, Z� Na Daliborce,
Z� Pod Lipou, M� Husova, OU Havlíèkova ulice a
pøedev�ím obyvatelé ÚSP.

V�em vyslovujeme veliký dík. Potì�ila nás pøí-
tomnost poslance Zdeòka Lhoty, který leto�ní
Bìh nadìje zahájil. Dìkujeme i zamìstnancùm
MìÚ Hoøice, kteøí pøispìli jako pasivní dárci.  Na
podporu onkologického výzkumu bylo
odesláno 5 425,- Kè. Podìkování patøí i vedení
a pracovníkùm Ústavu sociální péèe v Hoøicích.

Za organizaèní tým TJ Sokol Hoøice
Eva Jónová, starostka.


