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Karel Gott se stal dìdeèkem a pokøtil gorilu � Máte také takovou radost? � A za pár dní bude po volbách � Také
se tak tì�íte? � Po èervnu pøijde èervenec � Leckdo pøijde o vìnec a do Vánoc u� to uteèe � V pátek pøijde opìt Pepina �

Nechoïte jen tak � Odevzdejte hlasy a pak zas ètyøi roky mù�ete jen nadávat � A chodit jen tak � Kde se rodí hoøiètí
obèané a jak Hoøické noviny lhaly �                                                             Májová kapka za dukát, Hoøické noviny za �est

ČERVNOVÉ

Mgr. Jan Kulhánek
Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice

Telefon: 737 685 539
 e-mail: ak.jkulhanek@email.cz

ADVOKÁT

Z galerie pravicových výroků
Kdy� je pán mìkota, èeládka zvlèí.     Trautenberk
Kdy� se kecají blbosti, tak spím.    Schwarzenberg

Zápis dětí do hořických
mateřských škol pro rok
2010/2011

Zápis pøed�kolních dìtí do M� Pod Lipou, M� Na
Habru, M� Husova ul. a M� Na Daliborce pro �kolní
rok 2010/11 se uskuteèní ve dnech 26.5. a 27.5.2010
v�dy od 9.00 do 15.00 hodin. O pøijetí dítìte rozho-
duje øeditelka (øeditel) pøíslu�né mateøské �koly.

Odbor �kolství, kultury a tìlovýchovy

Volná studijní místa
na Obchodní akademii

V mìsících dubnu a kvìtnu probìhla pøijímací
øízení pro �áky 9. tøíd Z�, hlásících se na støední
�koly. Na obchodní akademii v Hoøicích jsou je�-
tì volná místa na tyto obory: obchodní akademie
- 3 místa, obchodník - 5 míst, obor prodavaè (za-
mìøení na drogistické, smí�ené nebo elektrotech-
nické zbo�í) - 6 míst.

Pøípadní dal�í zájemci se mohou hlásit pøímo ve
�kole na telefonu 493 622 921, nebo na e-mailové
adrese: skola zavináè isso.cz.                                    JK

Galakoncert s Pepinou
Nadaèní fond Pepina spoleènì s Hospicovým o.s.

Duha zvou veøejnost na jedineèný galakoncert zná-
mých osobností, který se koná v pátek 28. 5.
2010 od 19:30 hod. v DK Koruna.

Bìhem zábavného veèera vystoupí zpìvaèka Moni-
ka Absolonová, zpìváci Tomá� Savka, Martin Pisa-
øík a Petr Stach i známé hudební duo Two Voices a
orginální soubor místních mu�ských ma�oretù AR-
Trosa. Nejen o sexu vá�nì i s nadhledem pohovoøí
jak jinak sexuolog MUDr. Radim Uzel. Veèerem mo-
derátorsky provedou Milu�ka Bittnerová a Rudolf
Kubík.

Vstupenky lze zakoupit v DK Koruna a Mìstském
informaèním centru v cenì 200 a� 240 Kè. 100% vý-
tì�ku jde na projekt Den s Pepinou v Hoøicích, který
podporuje hospicovou péèi v Hoøicích.

Dětský den
Klub Klokánek zve na 8. den dìtí, který se pod

názvem S klokánkem na cestách uskuteèní v
nedìli 30. kvìtna od 14 hodin v areálu ÚSP.
Na programu je zábavné soutì�ení, tombola, ob-
èerstvení, zpìv, rodeo, letecké modely, motorky a
mo�ná i horkovzdu�ný balón (kdy� bude hezky).

Zpráva o průběhu zrození občana

Porod u zámku
Dne 15. 4.2010 se parkovi�tì pøed budovou míst-

ního zámku zmìnilo v nefal�ovaný porodní sál, kdy�
zde pod kontrolou zdravotníkù probìhl porod malé-
ho Kuby Zejkana (48 cm a 3kg). Matka � rodièka si
toti� ji� o den døíve stì�ovala na celkem trvalé boles-
ti v oblasti zad, co� sice její man�el starostlivì vzal
na vìdomí, ale nakonec po dohodì s ní odlo�il pre-
ventivní náv�tìvu porodnice v Jièínì a� na druhý
den ráno (to byla chyba � pozn. autora). Bolesti zad
postupnì zesilovaly, a� se tìsnì pøed odjezdem
(k naprostému zdì�ení man�ela) úplnì vymknuly
kontrole. Vý�e jmenované miminko se toti� napros-
to pøesvìdèivì rozhodlo, �e se narodí o dva týdny
døíve, tudí� okam�itì . Vzhledem k tìmto okolnos-
tem man�elé neváhali a pøivolali posádku rychlé
zdravotní pomoci (záchranku), která jejich podezøe-
ní (ke zdì�ení svému i v�ech pøítomných) nekom-
promisnì potvrdila.

Posádka RZP rodièku pøed nosem zkoprnìlého
man�ela bleskovì nabrala do vozidla, zkontaktovala
a vyzvedla nejbli��ího gynekologa - porodníka (pøí-
mo v ordinaci) a staèila cestou do nemocnice dojet
akorát pøed místní zámek. I pøes tyto �bojové� pod-
mínky a místo pro porod zcela neobvyklé, probìhla
porodní procedura díky zdravotníkùm bez dal�ích
komplikací a v poøádku. Man�el, který  v sanitce sa-
mozøejmì chybìl, mezitím dal na hlídání své prvo-
rozené dítì k sousedùm a v dobré víøe se rozjel do ji-
èínské nemocnice, domnívaje se, �e tam nejkrat�í
cestou jela i jeho �ena. Kdy� tam v�ak ,,formulím�
zpùsobem dorazil, nikoho samozøejmì nena�el,
nebo� ��astná maminka i s dítìtem dorazili
v útrobách sanitky a� o pùl hodiny pozdìji� Tímto
oba man�elé - Vasyl a Larysa Zeykanovi je�tì jednou
z celého srdce dìkují za pohotovou pomoc pøi naro-
zení syna Kuby paní doktorce Komancové a posádce
RZP Monice Hadincové a Jaromíru Pokornému.

V.p.K.

L. Matoušek se umístil
v soutěži výčepních

Klání je urèeno v�em profesionálùm z restaurací,
hostincù, barù a dal�ích provozoven kde se èepuje
pivo z portfolia Heineken Èeská republika. Soutì�
zaèala ve tøech regionálních kolech. V jednom z nich
skonèil Ludìk Matou�ek z restaurace U Matou�kù v
Hoøicích na druhém místì. Ve ètvrtek bojoval ve fi-
nále v Praze. �Skonèil jsem sedmý ze tøiceti, co� je
pro mì tro�ku zklamání. V toèení piva jsem nese-
lhal, ale prezentace nìkterých provozoven byla
opravdu lep�í,� pøiznává na�e �elízko v ohni a pøí�tì
prý zkusí �tìstí znovu. Soutì� mìla tøi oblasti � pí-
semný test ze znalosti znaèky a ze správné péèe o
pivo a  také prezentaci provozovny, ve které pùsobí.

V praktické zkou�ce pak èepovali pivo a odborná
porota posuzovala správnou míru a vý�ku pìny a
také vizuální vzhled naèepovaného piva.

Zdroj (text i foto): Jièínský deník (kov)

Na obrázku je pamětní deska, jejíž odhalení na domě číslo 946 se připravuje na středu 26. května
odpoledne. Slavnost začíná v 16 hodin.  Alois Jilemnický, oblíbený pedagog, vynikající znalec

regionální historie, nezapomenutelný vypravěč a autor populárních spisů, věnovaných našemu
městu, kraji i lidem se narodil v Hořicích právě před 100 lety, 28. května 1910. Návrh desky pochází

z ateliéru ak. sochařky Ellen Jilemnické. Promluví starosta města pan Ivan Doležal a ředitel
sochařskokamenické školy Ing. Josef Moravec, zahraje Felix Borecký. Výjimečnou osobnost

profesora Jilemnického si můžete připomenout také při vzpomínkovém večeru, nazvaném „Díky,
pane profesore“, který se uskuteční v týž den od 19,30 hodin v Divadelním sále radnice. V progra-
mu zavzpomínají pamětníci, svému bývalému členu zahraje hudební spolek Dalibor pod taktov-

kou Jana Bílka a bude představen stejnojmenný almanach se vzpomínkami více než dvou desítek
pamětníků. V sále bude připravena malá výstavka, připomínající osobnost A. Jilemnického.

Díky, pane profesore

Oblíbený výčepní u své oblíbené pípy

Jak Hořické noviny lhaly
Minule jsme napsali (na stranì 1), �e nejmlad�í

úèastník leto�ního �i�kova �títu se narodil v roce
2009. A mezitím se ozval chlapeèek z Holovous, na-
rozený 2010. Úplnì nejmlad�í je ov�em Maru�ka
z Karlovy ulice, která byla v den události stará pouze
4 týdny! Pøekonala trasu 15 kilometrù (s pøíslu�nou
asistencí a s pøestávkami na pøebalování a krmení).
O dal�ích výkonech Maru�ky budeme nadále prav-
divì informovat. Jiné dezinformace jsme se dopus-
tili, kdy� jsme ètenáøùm (na stranì 3) slíbili, �e od
4. kvìtna bude osvìtlení na celém námìstí svítit.
A ono nic, poøád se kope. Hoøické noviny slibují, �e
budou zdroje svých informací peèlivìji ovìøovat.

Koncert pod Zvičinou
Hotel Pod Zvièinou zve na zahajovací koncert let-

ního festivalu. Vystoupí swingový soubor  APM Big-
Band z Holandska. Koncert se koná v nedìli 20.
èervna od 14 hodin na terase hotelu.

Koncert pro mistra Jana
Srdeènì zveme k pøipomenutí 595. výroèí muèed-

nické smrti mistra Jana Husa a k oslavì 90. výroèí
vzniku Církve èeskoslovenské husitské na Koncert
pro mistra Jana v podání Alfréda Strejèka a �tìpá-
na Raka, v pondìlí 7. èervna 2010 od 19.00 hod.
v bývalé synagoze.                                Eli�ka Zapletalová

Vernisáže na spadnutí

Na obrázku je Al�bìta Jungrová s fotoaparátem,
bez kterého prý ani nevychází (více na stranì 4). Vý-
stava jejích fotografií bude otevøena v Galerii plastik
tuto sobotu v 15 hodin.

Dal�í vernisá� nás èeká v úterý 1. èervna od 16 ho-
din v muzeu (více na stranì 4). �áci hoøické ZU� vy-
staví práce, které namalovali pøi nedávném plenéro-
vém pobytu v ji�ní Itálii.
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KRÁDEŽ OKAPOVÝCH SVODŮ V HOŘICÍCH
Bez okapových svodù, okenních parapetù, okapnic

a øímsy zùstaly po nájezdu neznámého pachatele
dvì budovy v Hoøicích v Husovì ulici. Z první z nich
zlodìj odcizil dva a pùl metru dlouhý mìdìný oka-
pový svod a z druhé pak �est metrù dlouhé mìdìné
okapnice, mìdìnou øímsu a tøi kusy mìdìných
okenních parapetù. K tomu si je�tì navíc odnesl mì-
dìný sbìrný kotlík na de��ovou vodu.

Svým jednáním zpùsobil �kodu ve vý�i nejménì 13
tisíc korun. Hoøiètí policisté teï vy�etøují, kde odci-
zená mìï skonèila a kdo má její kráde� na svìdomí.

OPILÁ ŘIDIČKA SE CÍTILA SVĚŽÍ
Miletín - Ve ètvrtek 13. kvìtna kontrolovala v od-

poledních hodinách policejní hlídka v Miletínì
osobní vozidlo Daewo Tico, které øídila osmapade-
sátiletá �ena. Vzhledem k tomu, �e jevila známky
podnapilosti, vyzvali ji policisté k provedení orien-
taèní dechové zkou�ky. Ta u ní prokázala neuvìøitel-
ných 2,32 promile alkoholu. I kdy� s namìøenou
hodnotou �ena souhlasila, pøesto policistùm uvedla,
�e se necítí opilá. Na svoji obhajobu dále uvedla, �e v
noci ze støedy na ètvrtek vypila litr domácí slivovice
a nìkolik odlivek vodky.

Z tohoto dùvodu jí mu�i zákona na místì zadr�eli
øidièský prùkaz a po vystøízlivìní si pak vyslechne ve
zkráceném pøípravném øízení podezøení z pøeèinu
ohro�ení pod vlivem návykové látky.

Policisté se zaměřují na
chodce

Dopravní situace na na�ich silnicích není právì
nejlep�í. V poslední dobì èasto slýcháme o agresivi-
tì øidièù, kteøí zásadnì nedodr�ují pravidla silnièní-
ho provozu a od spáchání pøestupku je neodradí ani
fungující bodový systém a ani vysoké pokuty.

A co chodci? I oni svojí bezohledností a neukáznì-
ností èasto ohro�ují nejen sebe, ale i ostatní úèastní-
ky silnièního provozu. Mnozí z nich toti� pøecházejí
vozovku v naprosto nevhodných místech, nìkteøí
zase nechápou, k èemu slou�í pøechody pro chodce a
po silnici pobíhají jak �spla�ení�. Dal�í jsou z nepo-
chopitelných dùvodù pøesvìdèeni o absolutní pøed-
nosti na pøechodech pro chodce. Tento mýtus se
sna�í policisté v rámci preventivních dohledù nad
pøechody chodcùm vyvrátit a posílit v nich zásady
pro správné pøecházení vozovek. Ne v�dy se v�ak se-
jdou s pochopením a chodci se je�tì kolikrát cítí do-
tèeni. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
v�ak hovoøí jasnì. Chodcùm je vìnován § 53 a 54 ,
kde se uvádí, �e �Je-li blí�e ne� 50 m pøechod pro
chodce, místo pro pøecházení vozovky, nadchod
nebo podchod vyznaèený dopravní znaèkou �Pøe-
chod pro chodce�, musí chodec pøecházet jen na
tìchto místech. V opaèném pøípadì pak riskuje v
blokovém øízení pokutu ve vý�i a� 2 tisíce korun.

A tak chodci, buïte opatrní a sna�te se v�ít do role
øidièù, kteøí nemusí mít v�dy dostatek èasu na vèas-
né a rychlé zastavení svého vozidla. Následky pak
toti� mohou být i tragické. Situace na na�ich silni-
cích je pouze odrazem toho, jak se sami chováme. A
tak buïme opatrní a jeden k druhému ohleduplní.
Jen tak docílíme bezpeènìj�ího provozu na pozem-
ních komunikacích.

Zdroj: Hana Kleèalová, Policie ÈR

VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍCH CHALUP
VE SMRKOVICÍCH

Staré Smrkovice - Rekreaèní chalupy jsou místa,
která s oblibou nav�tìvují zlodìji a dal�í kriminální
�ivli. O tom ví své i majitel víkendového sídla ve Sta-
rých Srmkovicích, který na�el v pátek 14. kvìtna
svoji chaloupku otevøenou.

Zlodìj uvnitø víc vìcí po�kodil ne� ukradl. Oknem,
kterým se dostal dovnitø, toti� shodil z parapetu kvì-
tináè, svícen a keramickou mísu, které se pádem na
zem rozbily. V kuchyni nakonec odcizil �jen� lahev
vína a poté ��el nav�tívit� sousedy, kterým v domì
ukradl nástìnné staro�itné hodiny a dioptrické brý-
le. Majitelé vyèíslili celkovou �kodu na nejménì 8 ti-
síc korun. Po pachateli pátrají hoøiètí policisté, kteøí
pøípad �etøí jako pøeèin kráde�e a poru�ování do-
movní svobody.

Policejní zpravodajství

Východočeští
studenti ve volbách
pohřbili levici

Kdyby mìli volební právo jen støedo�koláci, pravi-
ce by ve východních Èechách drtivì zvítìzila a socia-
listé s komunisty by museli spojit své síly, aby se vù-
bec pøehoupli pøes pìtiprocentní hranici nutnou
pro vstup do parlamentu. Vyplývá to ze zveøejnì-
ných výsledkù studentských voleb naneèisto.

Napøíklad v Pardubickém kraji získala ODS a TOP
09 dohromady vysoko pøes 50 procent hlasù, za
nimi následují Vìci veøejné. Bodovala ale i malá a
obskurní uskupení, jako Èeská pirátská strana èi
Dìlnická strana sociální spravedlnosti.

ODS a TOP 09 jsou na východì Èech jasnými vítìzi
studentských voleb, sociální demokraté a komunisté
dostali v souètu pìt procent.

Pro sociální demokraty je to skuteènì studená spr-
cha. Kdyby mìli volební právo jen støedo�kol�tí stu-
denti z východních Èech, ÈSSD by se ani nedostala
do parlamentu. O komunistech ani nemluvì. Ve stu-
dentských volbách naneèisto, jejich� výsledky byly
oficiálnì oznámeny, drtivì vyhrála pravice.

Samotná ODS a TOP 09 získaly v Pardubickém
kraji pøes 50 procent hlasù, vzhledem k propadu
øady malých stran by tak ve snìmovnì mìly mo�ná i
ústavní vìt�inu.

Pravice drtivì vyhrála i v Královéhradeckém kraji,
hlasy pro jednotlivé strany jsou tu ale roztøí�tìnìj�í.

�Nebudu to vùbec komentovat�, komentoval vý-
sledky pardubický hejtman. Jeho sociální demokra-
cie obdr�ela v Pardubickém kraji pouze 4,1 a v Krá-
lovéhradeckém 3,2 procenta hlasù studentù. A ko-
munisté mají je�tì o polovinu ubo�ej�í výsledek.

Naproti tomu v�ak u mladé generace bodovala
rùzná nová a obskurní uskupení, jako neonacisté z
Dìlnické strany sociální spravedlnosti a hlavnì Èes-
ká pirátská strana.

�Nìkteøí �áci chápali studentské volby jako mo�-
nost si zkusit poprvé volit, jiní je brali jako vyjádøení
svého názoru a øada dal�ích k volbám pøistupovala
spí�e z recese, jak je ostatnì vidno z výsledkù voleb,�
øekl øeditel jednoho chrudimského uèili�tì. Èeská
pirátská strana je se 14 procenty hlasù tøetí nejú-
spì�nìj�í stranou i mezi studenty dal�í chrudimské
�koly � støední odborné �koly a støedního odborné-
ho uèili�tì obchodu a slu�eb. S 31 procenty tu vyhrá-
ly Vìci veøejné, druhá je se 17 procenty ODS. TOP
09, zelení a zemanovci tu mají po osmi procentech a
sociální demokraté jen necelých 6 %, stejnì jako re-
publikáni. DSSS obdr�ela 3 procenta.

�Pøekvapilo mne prvenství Vìcí veøejných, oèeká-
val jsem ale, �e se mezi stranami s nejvìt�í podporou
objeví �piráti�. Myslel jsem si v�ak, �e zájem vyzkou-
�et si volby vyu�ije vìt�í procento �ákù,� uvedl øedi-
tel chrudimské støední odborné �koly a støedního
odborného uèili�tì obchodu a slu�eb Jaroslav Koøí-
nek. Volební úèast ve volbách naneèisto skuteènì
nebyla právì vysoká. Na obou �kolách jen kolem 40
procent.
GYMNÁZIÍM VLÁDNE TOP 09

Èím vy��í úroveò �koly, tím vìt�í podpora ODS a
TOP 09, smìrem k uèili�tím naopak stoupá podpora
Vìcí veøejných, ÈSSD a pøedev�ím marginálních èi
extrémních uskupení, jako Èeské pirátské strany èi
Dìlnické strany sociální spravedlnosti.

I to se dá vyèíst z výsledkù studentských voleb. Do-
kládají to data z gymnázií, která se projektu úèastni-
la.

�Vítìzství ODS a TOP 09 je u nás naprosto jedno-
znaèné. Naproti tomu ÈSSD získala mezi studenty
jen marginální procento hlasù a tøeba komunisté
ani jeden,� uvedl øeditel gymnázia v Letohradì na
Orlickoústecku Vratislav �embera. Podobnì skonèi-
ly volby na dal�ích gymnáziích, napøíklad na obou
pardubických èi v Broumovì.

Øeditelé �kol se báli zveøejnit døíve, ne� k tomu
svolila nadace Èlovìk v tísni, je� projekt uspoøádala.
Báli se hnìvu vedení krajských úøadù, je� �koly zøi-
zují, a kterým vládne sociální demokracie. Ta ve stu-
dentských volbách totálnì pohoøela.

Zdroj: Deník, Studentské volby,
(Martin Zaoral)

OBCHODNÍ DŮM NAVŠTÍVILI TŘI ZLODĚJI
Obchodní dùm v Hoøicích pøitahoval bìhem nedì-

le jednoho zlodìje za druhým. Nejdøíve se do pro-
dejny vydala osmasedmdesátiletá dùchodkynì, kte-
rá pro svá tøi vnouèata ukradla èokolády v hodnotì
59 korun. Hlídka, která vyjela na místo, vìc vyøídila
pokutou ve vý�i 300 korun. Dal�í høí�nicí byla ètyøi-
atøicetiletá �ena, která zde odcizila zbo�í v hodnotì
312 korun. I ona se musela s lupem rozlouèit a navíc
dostala blokovou pokutu ve vý�i jeden tisíc korun.
Do tøetice prodejnu nav�tívil devìtaètyøicetiletý zá-
kazník, kterému uèarovala uzená kolena. Voòavé
maso si uschoval pod obleèení a vydal se k poklad-
nám. K jeho smùle ho odhalili pracovníci místní
bezpeènostní slu�by, kteøí v�e oznámili na policii. A
tak nejen�e musel kolínka vrátit, ale navíc ode�el s
pokutou ve vý�i tisíc korun.                                           (kle)

V nedìli 13. èervna dochází k významným zmìnám
v mezimìstské autobusové a vlakové dopravì, která
se dotkne celého území Královéhradeckého kraje.
Do jednotného, neboli integrovaného dopravního
systému budou novì zapojení v�ichni dopravci za-
ji��ující pøepravu osob v kraji. Nastává tak slouèení
v�ech dopravních slu�eb ve veøejné dopravì pod or-
ganizátora veøejné dopravy - spoleènost OREDO,
která pro kraj tuto èinnost vykonává. Smyslem orga-
nizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou
vzájemnou provázanost autobusových a vlakových
spojù v Královéhradeckém kraji.

Systém IREDO, neboli Integrovaná REgionální
DOprava, byl prvnì zaveden v roce 2005 na Brou-
movsku a Hronovsku, od roku 2006 na Rychnovsku
a ve východní èásti Hradecka. V roce 2008 na Èer-
venokostelecku. V souèasnosti pracuje pøibli�nì na
40% území kraje.

Pojïme si prohlédnout výhody, které integrovaná
doprava a její roz�íøení obèanùm nabízí.
PŘESTUPY BEZ DALŠÍHO PLACENÍ

Od 13. èervna bude mo�né cestovat na jednu jíz-
denku po celém území Královéhradeckého kraje. Ta
bude platná ve v�ech autobusech a vlacích na území
regionu. I kdy� budete muset pøestupovat, ji�
v místì odjezdu si zakoupíte jízdenku a� do cíle va�í
cesty. Rozhodující není ani to, zda budete pøestupo-
vat z autobusu na vlak nebo obrácenì. Do systému
IREDO jsou také zapojeni i oba drá�ní dopravci.
Spoleènost VIAMONT a.s. a Èeské dráhy a.s. Èeské
dráhy jako jediné nabízejí soubì�nì s tarifem IRE-
DO také svùj vlastní tarif.
ZVÝŠENÍ POČTU PRODEJNÍCH MÍST JÍZDENEK

Jízdenky na autobusy nebo vlaky v systému IRE-
DO je mo�né zakoupit u øidièù autobusù na poklad-
nách Èeských drah nebo pøípadnì i u prùvodèích ve
vlacích. Pro cestující to znamená podstatné roz�íøe-
ní prodejní sítì jízdenek. Jak ji� bylo napsáno vý�e,
Èeské dráhy nabízejí soubì�nì s jízdenkami IREDO
také své vlastní. Na tyto jízdenky je ale mo�né cesto-
vat a pøestupovat pouze na vlaky Èeských drah.
Oproti IREDU v�ak umo�òují napø. vyu�ít slev pro
cestující vlastnící zákaznickou kartu Èeských drah
nebo èerpání slevy pøi koupi zpáteèní jízdenky
SLEVY NA JÍZDNÉM V PODOBĚ ČASOVÝCH
JÍZDENEK IREDO

Tarif IREDO nabízí cestujícím, kteøí dennì vyu�í-
vají autobusu nebo vlaku také zajímavé slevy
v podobì sedmidenních a tøicetidenních jízdenek.
Pøi jejich poøízení mù�ete uskuteènit na zvolené tra-
se libovolný poèet jízd a to v obou smìrech. Èasové
jízdenky jsou pøenosné. Je tedy mo�né, aby s jejich
pomocí cestovala ráno, odpoledne a veèer v�dy jiná
osoba. Samozøejmostí je i jejich platnost o víken-
dech a státních svátcích. Cena sedmidenních a mì-
síèních jízdenek je ni��í, ne� pøi ka�dodenní koupi
jednorázové jízdenky a to minimálnì o desetináso-
bek její ceny.
ZÓNOVĚ RELAČNÍ TARIF PRO SNADNOU ORI-
ENTACI V CELÉM SYSTÉMU IREDO

Aè vám tento termín asi moc neøíká, je rozdìlení
celého území systému IREDO do zón a stanovení
cen jízdného (relací) mezi nimi dùle�itým prvkem
celé integrace. Pøed sjednocením dopravy byla cena
jízdného vypoèítávána z poètu ujetých kilometrù,
které spoj ujel. Jako cestující jste tak platili i za rùz-
né okliky a zají�ïky autobusu, které vykonal pøi od-
boèení z hlavní trasy va�í cesty. Novì bude souèástí
jízdního øádu na ka�dé zastávce i mapa zón systému
IREDO. Pro cestujícího to znamená mo�nost snad-
ného zji�tìní ceny jízdenky. Místo, zastávka, na kte-
ré se právì nacházíte, bude na mapce vyznaèeno
�lutým koleèkem. Èíslice v nìm je vý�e základní
ceny obyèejného jízdného v zónì. Modrá koleèka

s bílým èíslem, znázoròují mo�né cíle va�í cesty
s cenou obyèejné jízdenky. Èáry mezi nimi vám po-
mohou se zji�tìním jakého spoje, zda autobusového,
vlakového nebo jejich kombinaci, je mo�né vyu�ít.
VZÁJEMNÁ PROVÁZANOST AUTOBUSŮ
A VLAKŮ V UZLOVÝCH BODECH A DOPRAVA
V TAKTU

Samotný pojem �integrace� má svùj pùvod
v latinì. Vyjadøuje spojitost nebo úplnost. A ani ve
spojení s dopravou není význam tohoto slova jiný.
Integrace dopravy a nejen té regionální, je reakcí na
poptávku zástupcù Kraje. Vzhledem k tomu, �e Kraj
dopravní obslu�nost platí, má zájem na úsporné, ale
i efektivní veøejné dopravì. Na stranì druhé reflek-
tuje zájem obèanù, cestujících, pro které je cestová-
ní autobusem nebo vlakem dùle�ité. Celkem pøiro-
zenì jdou po�adavky tìchto dvou skupin proti sobì.
Nabídka veøejné dopravy v systému IREDO nebude
nikdy schopna nabídnout podmínky cestování, kte-
ré se vyrovnají cestì osobním automobilem (odjezd
a pøíjezd pøímo od domu, být naprostým pánem své-
ho èasu).

Ano, autobus nebo vlak na vás nepoèká, zdr�íte-li
se v práci. Takté� v nich nepojede sami a mo�ná bu-
dete nuceni i pøestupovat. Ale cílem autorù doprav-
ního systému, spoleènosti OREDO,

 je snaha o maximální provázanost jízdních øádù s
dùrazem na návaznost spojù, na které je nutno
v uzlových bodech pøestoupit. S tím souvisí i pláno-
vání dopravy v tak zvaném taktu, kdy jsou odjezdy
autobusu nebo vlaku, v systému IREDO, z dané za-
stávky, naplánovány v opakujícím se intervalu. Na-
pøíklad ka�dou druhou minutu po celé (5:02, 6:02,
7:02). Pro cestujícího to znamená, �e nemusí nosit
v hlavì obsáhlé tabulky jízdních øádù a i pøesto ví,
kdy spoj ze zastávky odjí�dí.
CHYTRÉ NASAZENÍ MENŠÍCH AUTOBUSŮ
SE ODRAZÍ VE ZVÝŠENÍ SPOJŮ

Snad posledním doposavad nezmínìným rysem
systému IREDO je zvý�ení poètu spojù v dopoled-
ních a veèerních hodinách a o víkendech. Tento
krok se v�ak nemù�e obejít bez odezvy v podobì na-
sazení men�ích autobusù. Zaji�tìní dopravy v tìchto
málo frekventovaných èasech velkými autobusy by
nebylo ekonomické a takto postavený systém by se
jistì po pár mìsících provozu zhroutil. Do systému
IREDO budou tedy novì ve vìt�í míøe nasazovány
(samozøejmì tam, kde to je vhodné) vedle velkých
autobusù i jejich men�í �brá�kové�. Ti se svou ni��í
spotøebou a ni��í poøizovací cenou uspoøí prostøed-
ky na provoz spojù v dopoledních a veèerních hodi-
nách. Snahou spoleènosti OREDO je zajistit provoz
autobusù a vlakù a� do 23 hodiny.
POD POKLIČKOU

Vý�e jsme se vìnovali mnoha zmìnám v komfortu
cestování z hlediska cestujících a jejich podrobné-
mu vysvìtlení. Integrace regionální dopravy na ce-
lém území Královéhradeckého kraje je ale nároè-
ným procesem, který má své nemalé nároky na au-
tobusové a drá�ní dopravce zapojené do systému.
Pøe�kolení øidièù a personálu na pokladnách, úpra-
va odbavovacích systémù, provedení zmìn v pláno-
vání turnusù pro øidièe, ale i zaji�tìní výlepu nových
jízdních øádù a tarifních map IREDO.

Je toho zkrátka spousta, co se musí udìlat, aby se
v nedìli 13. èervna rozbìhl nový systém naplno.
JEN STALÝ VÝVOJ MŮŽE ZARUČIT
DLOUHODOBÝ ÚSPĚCH

Vìøíme, �e po mo�ných poèáteèních nedorozumì-
ních, které se asi nevyhnou �ádné zmìnì, bude sys-
tém IREDO � integrovaná regionální doprava Krá-
lovéhradeckého kraje � dobøe plnit svùj úèel, tedy
slou�it cestujícím a reflektovat jejich mìnící se po-
tøeby v cestování veøejnými dopravními prostøedky.

Všechny vlaky a autobusy v Královéhradeckém
kraji budou zapojeny do jednotného dopravního
integrovaného systému IREDO

Studentské volby „nanečisto“

Víte o čem sní vaše děti? Ti dva z billboardu se
tváří, že ano. Tak jim to naše děti ve student-

ských volbách předvedly. Naznačily nekompro-
misně, kam by se měli autoři slibů odebrat, aby

jim ty sny skutečně naplnili. Inu děti.

Přiblblost letošní billboardové kampaně
nahrává vymýšlení parafrází a parodií. Ty jsou

většinou oproti originálům aspoň vtipné.

ŘETĚZOVÁ NEHODA V OSTROMĚŘI.
ŘIDIČ NESTAČIL DOBRZDIT PŘED ZATÁČKOU

Ve ètvrtek 20. kvìtna jel v odpoledních hodinách
tøiaètyøicetiletý øidiè nákladním vozidlem Iveco ve
smìru od Jièína na Hoøice. V Ostromìøi pøed pravo-
toèivou zatáèkou zøejmì nestaèil dobrzdit a násled-
nì narazil do vozidla Renault stojícího pøed ním.
Renault by bylo nárazem odhozen na vozidlo Fiat a
to dále narazilo do vozidla Daf, které stálo v radì
jako první. Ke zranìní osob nedo�lo. Alkohol u øidi-
èù byl na místì vylouèen dechovou zkou�kou a cel-
ková �koda byla vyèíslena na 280 tisíc korun.

Naše část kraje na nové tarifní mapě. Silnější linky jsou železnice. Čísla v kroužcích značí, kolik
zaplatíte za cestu z Hradce do jednotlivých destinací (do Hořic to bude 35 korun).
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ZPRÁVY Z RADNICE
Hořice zabodovaly
v soutěži o čistou obec

Slu�né a záslu�né výsledky obèanù Hoøic v tøí-
dìní recyklovatelných odpadù byly ocenìny v
soutì�i o �Èistou obec� za rok 2009, a to za tøetí
místo v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel. Slav-
nostního vyhlá�ení se zúèastnil starosta Ivan
Dole�al, který ocenìní z rukou hejtmana Lubo-
míra France také pøevzal.

Mìsto Hoøice je v oblasti tøídìní odpadù zapo-
jeno do systému Ekokom, pøièem� na recyklaci
se podílí i 8 místních �kol. V roce 2008 se v Ho-
øicích vytøídilo 290 tun odpadu a o rok pozdìji
dokonce 350 tun. Na tøídìní sbìru mìsto roènì
vydá ze svého rozpoètu pøibli�nì 590 tisíc Kè.

Touto cestou je tøeba podìkovat Královéhra-
deckému kraji za bezplatnou dodávku kontejne-
rù na recyklovatelný odpad pro �koly a MìÚ Ho-
øice.

Mìsto Hoøice se rozhodlo prodat dva byty ze svého
majetku formou veøejné dra�by. Tyto dra�by se bu-
dou konat ve ètvrtek 24. èervna 2010  v divadelním
sále Mìstského úøadu Hoøice.

Samo slovo dra�ba vzbuzuje mezi lidmi  spí�e zá-
porné emoce, proto�e se automaticky spojuje s
mnohem známìj�ími  dra�bami exekutorù. Ka�dý si
pøedstaví nìjaký prù�vih èi ne�tìstí, jakousi drama-
tickou událost, která se tímto zpùsobem, v zásadì
nedobrovolnì z pohledu dlu�níka, musí øe�it. To ale
není pøípad tìchto dra�eb.

Dobrovolná dra�ba, konaná dle zákona è. 26/2000
Sb., je jednou z mo�ností, jak transparentnì, èistì a
co nejblí�e tr�ní cenì prodat majetek. Navíc  se tak
dìje za nejpohodlnìj�ích a nejbezpeènìj�ích podmí-
nek pro prodávajícího i kupujícího. Úèelem tohoto
èlánku je tedy pøiblí�it  prùbìh dra�by, pøekonat
pøípadné pøedsudky a v neposlední øadì pozvat na
dra�ební jednání veøejnost. V pøípadì tìchto dra�eb
se nebude vybírat vstupné. Vìøím, �e prùbìh dra�eb
a jejich výsledky Vás v�echny pøesvìdèí, �e  dra�ba
je  jednoduchá a prùhledná cesta ke zmìnì vlastnic-
tví movitých i nemovitých pøedmìtù.

Pøíprava dra�by zaèíná  ocenìním toho, co se bude
nabízet (pøedmìtu dra�by). V dùle�itìj�ích pøípa-
dech, kam patøí i dra�ba nemovitosti, musí ocenìní
provést soudní znalec. Ten odhadne tr�ní cenu na
základì v�ech známých skuteèností. Dra�ebník (ten,
co dra�bu zaji��uje) pak spolu s navrhovatelem
dra�by (vìt�inou majitelem pøedmìtu dra�by)  ve
smlouvì stanoví, za jakou cenu pøedmìt do dra�by
navrhnou (vyvolávací cena). Vycházejí pøitom ze
svých zku�eností, vèetnì pøedchozích pokusù o mi-
modra�ební prodej. Pokud se nejedná o mimoøádnì
cenný, jedineèný a poptávaný pøedmìt dra�by, je
vyvolávací cena zpravidla ni��í, ne� cena znalecká.
Také v tomto konkrétním pøípadì, kdy se byty ne-
prodaly obálkovou metodou, je vyvolávací cena sta-
novena tak, aby pøilákala dal�í zájemce.

Tady se na chvilku zastavím � dle mého názoru je
porovnání mezi obálkovou metodou a dra�bou jed-
noznaèné ve prospìch dra�by. Dra�ba naprosto vy-
luèuje zkreslení výsledku  lidským prvkem  � v�ichni
úèastníci v reálném èase vidí, jaká je  nejvy��í nabíd-
ka, v�ichni zájemci mají èas si rozmyslet, zda chtìjí
dát víc. V ideálním pøípadì má zájemce (dra�itel) ve
své hlavì pøipravený strop, který chce za pøedmìt
zaplatit, a od vyvolávací ceny pøihazuje a� po ten
strop. Je-li v tu chvíli více zájemcù, zále�í na �mìk-
kosti a prostupnosti� tohoto stropu, tedy na prémii,
kterou nad pøedem stanovený strop je dra�itel je�tì
ochoten dát. Proto tvrdím, �e se takto dosa�ená cena
nejvíce blí�í cenì tr�ní. Jaký rozdíl proti obál-
kové metodì, kdy bez srovnání s èímkoli
musíte napsat èástku a èekat po relativnì
dlouhou dobu na vyhodnocení!  Výsledky
obálkové metody jsou pak buï pøíli� tìsné
(�proè jsem nenapsal o tisícovku víc�) nebo
naopak jejich rozptyl znaèný  (�proè jsem
proboha napsal tak vysokou èástku�).
V tom  je cena tvoøená pøi dra�ebním jedná-
ní nezastupitelná.

I výhoda pro navrhovatele (prodejce) je výrazná �
zatímco u obálkové metody má spoustu práce
s organizací, vyhodnocením a zveøejnìním výsled-
kù, aby se nakonec dozvìdìl, �e v�ichni zájemci od-
stoupili a on mù�e zaèít s novou pøípravou, je pøi
úspì�ném ukonèení dra�by v�e jasné. Ten, v jeho�
prospìch byl uèinìn pøíklep (vydra�itel), je tím pøí-

klepem vázán. Pokud vèas nedoplatí cenu dosa�e-
nou vydra�ením (tedy zmaøí dra�bu), jeho pøedem
slo�ená dra�ební jistota se pou�ije na úhradu nákla-
dù dra�by a eventuelní dra�by náhradní.

Dra�ba je metodou prùhlednou, bezpeènou a tr�ní
pro obì strany obchodu, kupujícího i prodávajícího,
jen v pojmech  zákona o dra�bách se jedná o pøe-
chod vlastnictví z navrhovatele na vydra�itele. Tech-
nickou stránku vìci, tedy peníze pro navrhovatele a
zápis v katastru pro vydra�itele, zajistí za splnìní
v�ech podmínek (zejména vèasného doplatku ceny
dosa�ené vydra�ením) dra�ebník. Daò z pøevodu
nemovitostí se platí z ceny dosa�ené vydra�ením,
v mnoha pøípadech (i u tìchto dvou dra�eb) se dá
oèekávat, �e  bude ni��í ne� cena znalecká. Tedy i vý-
sledná daò se dá oèekávat ni��í ne� pøi ostatních
metodách zmìn vlastnictcví.

Krátce popí�i  prùbìh dra�by. Základním doku-
mentem je dra�ební vyhlá�ka, viz www.hancar.cz,
www.centralniadresa.cz, www.horice.org a úøední
deska MìÚ. Zde je uvedena znalecká cena, vyvolá-
vací cena, minimální pøíhoz (dra�itel mù�e pøihodit
více, nikoli ménì, ne� je minimální pøíhoz), popis
pøedmìtu dra�by a datum dvou prohlídek. Je zde
také zveøejnìno èíslo úètu dra�ebníka a datum, od
kdy je mo�no na nìj skládat dra�ební jistotu, její�
vý�e je zde také zveøejnìna. Dra�ební jistotu lze
také platit v hotovosti a� do èasu 15 minut pøed za-
èátkem dra�by. Tìm, kteøí nevydra�ili, bude dra-
�ební jistota vrácena hotovì okam�itì nebo na úèet
bez zbyteèného odkladu po ukonèení dra�by dle
zpùsobu jejího slo�ení. Dra�ební jistota vydra�itele
zùstává u dra�ebníka do ukonèení celého øízení,
nejlépe tedy do vyplacení prodejní ceny navrhova-
teli.

Po prokázaném slo�ení dra�ební jistoty a podpisu
prohlá�ení, �e zájemce je oprávnìn se dra�by úèast-
nit, je mu vydáno dra�ební èíslo. V urèený èas je pak
licitátorem (ten, kdo jménem dra�ebníka dra�bu
skuteènì provede) dra�ba zahájena,  je vysvìtleno,
jak a co se dra�í. Pak následuje první �ádost o nabíd-
ku � �kdo z pøítomných je ochoten dát alespoò vyvo-
lávací cenu?�  Svoji nabídku dra�itel provede jedi-
ným mo�ným zpùsobem � zvednutím èísla a zøetel-
ným èeským  prohlá�ením èástky v korunách èes-
kých, kterou nabízí. Licitátor jeho  nabídku pøijme
zopakováním s jeho èíslem. Pak licitátor pøijímá na-
bídky dal�ích dra�itelù a� do okam�iku, do kdy se
nabídky pøestanou zvy�ovat alespoò o minimální
pøíhoz.  Kdy� se pøihazovat pøestane, licitátor dva-
krát  zopakuje poslední nabídku, upozorní, �e udìlí
pøíklep ve prospìch poslední nabídky, chvilku poèká
� a to je ten èas, který máte na rozmy�lení, zda u�
jste dosáhli maxima svých mo�ností nebo je�tì chce-
te pøihazovat. Pokud se  dal�í nabídka neozve, licitá-
tor  opakuje potøetí a následuje pøíklep. Pøíklepem
celé jednání bezpodmíneènì konèí, není mo�né po
pøíklepu si vzpomenout a je�tì pøihodit, není také
mo�né køièet �já jsem to nechtìl, poslední nabídka
není my�lena vá�nì,� ani není mo�né nic jiného,
stav naprosto pøesnì  popisuje následující vìta :
�Pøíklepem dra�ba konèí a v�ichni úèastníci jsou
tímto pøíklepem vázáni.�

Rád zodpovím jakékoli dotazy k dra�bám  na své
mailové adrese pavel@hancar.cz nebo osobnì po
sjednání schùzky na telefonu 604 241 049.

Tì�ím se velkou úèast hlavnì dra�itelù, ale i ná-
v�tìvníkù na veøejnì dra�bì dne 24.6.2010.

Ing. Pavel Hanèar, Bullfinch, a.s., dra�ebník

Jak to chodí při dražbách

Hořice mají turistické
dopravní značení

Hnìdé dopravní panely ji� více ne� dva týdny
upozoròují mototuristy na v�ech hlavních pøí-
jezdových komunikacích na hoøický sochaøský
park, který je nejvìt�í devizou a turistickou
atrakcí na�eho mìsta kamenné krásy.

Po del�ím úsilí se letos koneènì podaøilo do-
konèit projekt spolufinancovaný grantem Králo-
véhradeckého kraje a nazvaný �turistický a kul-
turní dopravní cíl � sochaøský park�. Koordina-
cí pracovníkù infocentra s pøíslu�nými úøady
Královéhradeckého kraje a spoluprací s hoøic-
kým finanèním a dopravním odborem se poda-
øilo pod zá�titou vedení mìsta pový�it Hoøice do
zatím pomìrnì úzké skupiny turistických cílù v
Èeské republice, které v Evropì velmi obvyklé,
ov�em v ÈR spí�e ojedinìlé dopravní znaèení
mají. Velké panely na pøíjezdových komunika-
cích se zjednodu�eným obrazem høbitovního
portálu a názvem �Sochaøský park Hoøice� mají
prvotnì upozornit mototuristu, �e právì v Hoøi-
cích nalezne mimoøádnou pamìtihodnost. Hnì-
dé dopravní �ipky po mìstì jej pak dovedou ke
Smetanovým sadùm, v jejich� blízkosti se v bu-
doucnu poèítá se zøízením znaèeného parkovi�-
tì, v tuto chvíli mohou turisté parkovat pøed
Sportovním zaøízením nebo pøed sokolovnou a
dále pokraèovat pì�ky. Spoleènì s instalací
�ipek do�lo renomovanou dodavatelskou firmou
na mnoha místech v Hoøicích k obnovì èi pøein-
stalaci ji� nevyhovujících, po�kozených èi riziko-
vì nainstalovaných dopravních nosníkù.

Hnìdé dopravní znaèení bude bezesporu vý-
razným impulzem k posílení cestovního ruchu a
zvý�ení náv�tìvnosti mìsta, ve kterém Hoøice
pøedbìhly celou øadu míst, která u� tento úèinný
dopravní systém mìla dávno mít.

P. Bièi�tì, MIC

Město usiluje
o efektivnější úřad

Mìsto Hoøice se sna�í být stále otevøenìj�í a
poskytovat svým obèanùm co nejkvalitnìj�í slu�-
by, proto po�ádalo v lednu 2010 o dotaci z Ev-
ropského sociálního fondu na projekt �Zvý�ení
kvality øízení Mìstského úøadu v Hoøicích� z vý-
zvy è. 53.  Tato dotace byla Hoøicím pøiznána ve
vý�i cca 4 miliony Kè po dobu 3 let.

Cílem  projektu je zefektivnìní veøejné správy
na území Hoøicka  pøi uspokojování potøeb obèa-
nù, zkvalitnìní øízení mìstského úøadu a ve�ke-
rých procesù v rámci úøadu tak, aby byli obèané
spokojeni.

V rámci projektu budou provedeny potøebné
analýzy jednotlivých procesù v rámci úøadu ex-
terním odborníkem, aby byl pohled na úøad na-
prosto nestranný. Zároveò si mìsto za tyto pro-
støedky poøídí poèítaèový software, který zkvalit-
ní øízení a zprùhlední jednotlivé èinnosti. Dal�í
èástí bude zavedení metodiky, která sjednotí pøí-
stupy do registrù rùzných agend, které obsahují
osobní údaje tak, aby údaje obèanù byly napros-
to zabezpeèeny a práce s nimi v rámci úøadu byla
co nejsnadnìj�í a nejefektivnìj�í. Na tyto softwa-
ry budou z prostøedkù dotace pro�koleni jednot-
liví zamìstnanci úøadu.

Dotace pokryje vytvoøení strategie úøadu a
strategii mìsta. Tato peèlivì pøipravená dlouho-
dobá koncepce pøinese mìstu úsporu. Její sou-
èástí bude strategie finanèní, informaèní, perso-
nální, ale i øízení organizací zøizovaných mìs-
tem. Stávající a nové strategické dokumenty bu-
dou vèlenìny do vytváøeného systému dokumen-
tù  úøadu.

Splnìní cíle vy�aduje kvalitní a vzdìlaný tým
zamìstnancù, proto je èást projektu vìnována
vzdìlávání zamìstnancù v oblasti projektového,
procesního a strategického øízení ve veøejné
správì a �kolení v oblasti ekonomiky obcí. Sou-
èástí projektu je provedení veøejného prùzkumu
spokojenosti a potøeb obyvatel Hoøic a místních
firem, aby byl zohlednìn i pohled veøejnosti na
dìní na úøadì a ve mìstì.                                       (mk)

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN V RÁMCI OP LZZ
Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

Pøed 160 lety dne 13.6.1850 se narodil  Ev�en
Levit. Promoval v roce  1874 ve Vídni, kde patøil
k významným �ákùm proslulého èeského chirur-
ga profesora dr. Eduarda Alberta. Zde získal dù-
kladné vìdomosti i chirurgické umìní. V jeho
srdci uzrála  jedineèná idea � vybudovat doma
v Hoøicích vzornou aseptickou nemocnici. Tento
bájeèný, pilný a cílevìdomý  èlovìk si své pøedse-
vzetí splnil a dne 21. ledna roku  1889  jako první
primáø a øeditel hoøické nemocnice pøijímal první
pacienty do moderní, plnì aseptické nemocnice,
první na èeském venkovì. Byly zde úspì�nì pro-
vádìny i velmi slo�ité operace, po nich� se paci-
enti vraceli zpìt do bì�ného �ivota. Velmi smutný
paradox je, �e zemøel na otravu krve po poranìní
pøi operaci v prosinci roku 1900. Ka�dý se musí
sklonit pøed jeho velikostí. Jeho památku dodnes
pøipomíná krásná provedením i materiálem vzác-
ná pamìtní deska umístìná ve vstupním prostoru
nemocnice.

Svou více jak 120letou historii má nemocnice
zalo�enou na  obìtavosti, vytrvalosti a neústup-
nosti jedincù, kteøí  a� ji� rùznì funkèní nemocni-

ci si berou za svou a vìnují ji svùj um a vìdìní a
pokraèují ve �lépìjích prvního primáøe. To, �e ne-
mocnice  stále slou�í veøejnosti, stojí v dne�ní ne-
lehké dobì té� na usilovné snaze vedení nemocni-
ce. Strategií nemocnice  je poskytování kvalitních
komplexních zdravotnických a sociálních slu�eb
pro hospitalizované pacienty vy�adující násled-
nou, dlouhodobou a rehabilitaèní péèi, toté� platí
i pro ambulantní provozy. Mezi nì patøí i zdra-
votnická laboratoø a právì ta  v poslední dobì
úspì�nì akreditovala.  Tento �atest� nemá ani
leckterá oblastní laboratoø. I nadále  je pro nás je-
den z prioritních cílù návrat pacienta do domácí-
ho prostøedí, tak jako pøed 120 lety. Konèím slovy
souèasného primáøe z Výroèní zprávy za rok
2009 zveøejnìné na www.nemocnicehorice.cz:
�Nemocnice nadále disponuje velmi dobrým po-
tenciálem zku�ených zdravotnických pracovníkù,
který se podaøilo v hodnoceném roce je�tì posílit.
Lze se tedy právem domnívat, �e to bude ku pro-
spìchu nemocných, na�ich klientù, kteøí od nás
právem oèekávají nejen profesionalitu, ale i lid-
ský pøístup.�                                             Soòa Kerelová

Vzpomínáme jubilea prvního primáře
Zprávy z nemocnice

Starosta
pohostil motocyklové
závodníky

V pátek se sjeli do Hoøic  úèastníci nedìlního
závodu a odpoledne je pozval na radnici starosta
Ivan Dole�al aby uvítal jezdce ve mìstì a po-
pøál jim zdar a �tìstí v nadcházejících soutì�ích.
Mezi poho�tìním samozøejmì nesmìly chybìt
hoøické trubièky.

Motocykloví závodníci trénují pojídání
hořických trubiček

(a drobí starostovi na koberec).

Novì otevøená prodejna hoøických trubièek

DOUBRAVKA
Toèená zmrzlina

Pivo, Kofola, teplé nápoje
Cukrovinky

Autor článku v akci při akci Jičín, město pohádky loni na podzim
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Výtvarný plenér ZUŠ
Hořice a Jičín

V nedìli 16. 5. se z výtvarného plenéru vrátilo 42
mladých výtvarníkù, �ákù  Základních umìleckých
�kol z Jièína a Hoøic. Se svými pedagogy pøipravova-
li v krásném prostøedí jihu Itálie projekt, jeho� vý-
stupem bude kalendáø pro rok 2011.  Obrazy a mal-
by pøiná�ejí pohled na souèastný jih Itálie, který, bo-
hu�el, zaèíná ztrácet svoji specifiku drsného jihu.

Propojenost práce jednotlivých oddìlení pøi výuce
na ZU� je urèitým nadstandardem výuky a pøi stu-
diu �ákù je tato propojenost velmi dùle�itá. Spolu-
práce dvou umìleckých �kol v okrese byla první
zkou�kou a urèitì mluvím i za paní øeditelku Ko-
márkovou ze ZU� Jièín, �e nebyla poslední. Pedago-
gové obou �kol byli na celý plenér pøipraveni a paní
uèitelka Bihelerová nedala nikomu ani chvíli odpo-
èinout. Veèery, zakonèené spoleèným hodnocením
v�ech prací �ákù, byly zá�itkem.Závìreèná výstava
byla pøehlídkou umìní mladých, ale také jejich pe-
dagogù.

Celý plenér nekonèí Itálií, ale v Hoøicích si výsled-
ky práce prohlédnou zájemci na spoleèné výstavì
prací v muzeu 1. èervna. Výstava bude zahájena spo-
leèným koncertem �ákù hudebního oddìlení. Tatá�
výstava bude pøenesena do Jièína.

Taková akce je velmi nároèná, hlavnì kalendáø,
který je výstupem celého plenéru. Proto dìkuji Mìs-
tu Hoøice za poskytnutý pøíspìvek formou grantu.

Va�kovová Zdenka, øeditelka ZU� Hoøice

Občanské sdružení
Klub Maják Hořice
se představuje

Stalo se ji� tradicí, �e v rámci oslav svátkù jara po-
øádá na�e sdru�ení velikonoèní turnaj v bowlingu.
Leto�ní rok nebyl výjimkou: v sobotu 3. 4. 2010
bowlingová hala restaurace U Maxe v Ostromìøi
praskala ve �vech. Je nás toti� ji� 51 èlenù, z toho
278 dìtí - tzn. 28 registrovaných èlenù a z nich více
ne� polovina má nìjaký zdravotní problém od aler-
gií, astmatu a ortopedických vad, a� po velmi tì�ce
zdravotnì posti�ené dìti a mláde�. Soutì�ní klání se
opìt odehrávalo mezi dvìma dru�stvy, tvoøených
spoleènì dìtmi zdravými i dìtmi s posti�ením. Ty
zdravé se uèily, jak nenásilnou formu pomáhat tìm s
vìt�ím posti�ením, které se zase sna�ily zdravým co
nejvíce vyrovnat. Jejich vzájemné ovlivòování bylo
zajímavé pozorovat, jen jejich popis by vydal na na-
uènou pøíruèku. Zkrátka taková je integrace se v�ím
v�udy, prospì�ná pro obì strany. Právì nenásilná a
spontánní spolupráce, kdy si navzájem pomáhají
zdraví jedinci a  osoby s posti�ením, je vlastnì sku-
teèná integrace a vyplnìní evidentní velké mezery
ve spoleèných volnoèasových aktivitách, co� je i
hlavním cílem na�eho novì zalo�eného Klubu Ma-
ják.  Které z dru�stev vyhrálo, není dùle�ité, vítìzi se
stali v�ichni!  V nejbli��í dobì se budou konat dal�í
dvì akce, urèené zatím pouze pro èleny sdru�ení:
Dìtský den na koupali�ti v Tøebnou�evsi dne 6.6.
2010 a prodlou�ené víkendové stanování
v Tereziných Darech první prázdninový týden. Diví-
te se, �e s dìtmi s  posti�ením se dá stanovat? Ano! I
dìti s nejtì��ím posti�ením nemusí být za urèitých
podmínek ochuzeni o zá�itek spát pod stanem. Pro-
to jsme se rozhodli (po úspì�né loòské generálce)
dopøát toto dobrodru�ství na�im malým èlenùm,
doplnìné o odpolední soutì�ení, veèerní zpívání u
táboráku, co� bude vlastnì muzikoterapie a stezku
odvahy.  Dal�í akcí, kterou organizuje sdru�ení, ten-
tokrát nejen pro své èleny, ale i pro �irokou veøej-
nost, je Rozlouèení se �kolním rokem aneb
hurá na prázdniny, urèené pro v�echny dìti.
Jedná se o zábavné soutì�ní odpoledne dne
26.6.2010 od 14 hodin ve Smetanových sadech Ho-
øicích. Dìti se budou moci pøijít pøipravit na prázd-
niny- zaskákat si na obøí trampolínì, na ka�dém z 9
stanovi�� splnit jeden úkol, budou si moci vlastníma
rukama vytvoøit výrobek a bude na nì èekat pøekva-
pení v podobì vystoupení. Za úspì�né absolvování
celé trasy bude na dìti èekat odmìna v podobì slad-
kostí a malých  upomínkových pøedmìtù.

Víc neprozradím, pøijïte se podívat a u�ít si sobot-
ní odpoledne se svými dìtmi.

Klub Maják Hoøice, o.s. Helena Hindrová

Sborový triangl
V úterý 15. èervna se sál DK Koruna v Hoøicích

rozezní dìtskými a mláde�nickými hlasy. Pozvání
Základní umìlecké �koly v Hoøicích pøijaly pìvec-
ké sbory ze Základní umìlecké �koly Mnichovo
Hradi�tì ZVONKY  a ze Základní �koly s roz�íøe-
nou výukou Hv  Pardubice Polabiny  ZPÌVÁÈCI .
Pomyslnou tøetí stranu trianglu doplní sbory
z domovské hoøické ZU�ky PÍSNIÈKA a  MUSI-
CA.

V�echny zúèastnìné sbory jsou nìkolikanásob-
nými dr�iteli zlatých pásem z krajských soutì�-
ních pøehlídek pìveckých sborù, svým výkonem
urèitì nezklamou ani hoøické publikum. Ka�dý
sbor vystoupí se svým programem, nebude chy-
bìt ani závìreèná spoleèná skladba provedená
v�emi zpìváky.

Vìøíme, �e si toto pøátelské setkání sborù najde
své posluchaèe  a �e jim i sboristùm pøinese pìk-
né chvíle s pøíjemnou muzikou.                               ZV

Osobní reflexe
Alžběty Jungrové

Výstavu Al�bìty Jungrové From my diary / Me-
zisvìty uvádí od 20. kvìtna do 20. èervna hoøická
Galerie plastik. Jedná se o 11 fotografií zobrazujících
autorèin �deníkový� záznam ze zahranièních cest po
Pákistánu, Etiopii a Bangladé�i.

Autorka na výstavách i v médiích dosud prezento-
vala pouze své reportá�ní práce. Tentokrát v�ak ná-
v�tìvníkùm pøedstaví svou osobní reflexi z exotické-
ho prostøedí svých cest. Al�bìta ostatnì pova�uje fo-
tografování vùbec za formu deníku: �Nìkteøí lidé
mají potøebu si vìci zapisovat, já si je vyfotím.
V dìtství k tomu patøilo je�tì to napìtí a pøekvapení
s ka�dým vyvolaným filmem, teï je to nad�ení, �e
mì za to nìkdo platí.�

Al�bìta tráví a� polovinu roku na cestách, ze kte-
rých pøivá�í dokumentární fotografie. Za svými re-
portá�emi se sama vydává do nejrùznìj�ích koutù
svìta a èasto se dostává do riskantních situací. Bro-
dila se nejvìt�í skládkou odpadu v Kambod�i, rop-
ným bahnem na vrakovi�ti tankerù v bangladé�-
ském Chittagongu, fotila ozbrojené dìti a civilisty
v pásmu Gazy, narkomany na afghánsko-pákistán-
ské hranici nebo trávila dny s indiány kmene Nukak
v kolumbijské d�ungli.

Jako základ své tvorby si Al�bìta Jungrová vybrala
dokument a reportá�e, proto�e ji zajímají lidé, jejich
�ivoty a osudy. �Dokumentarista sice nevytváøí situ-
ace, které fotografuje, ale vytváøí koneèný obrázek.
On urèuje, co fotografovat, kam zamíøit objektiv,
kdy zmáèknout spou��. Pozoruji. Podávám svou vý-
povìï o tom, co se dìje.�

Fotit zaèala u� na základní �kole. Vystudovala
Støední prùmyslovou �kolu grafickou v Hellichovì
ulici a pracovala pro MF Dnes, Hospodáøské a Lido-
vé noviny.  V roce 2001 se vypravila na roèní cestu
do USA a Mexika. Pùl roku strávila v Londýnì jako
asistentka renomovaných reklamních a módních fo-
tografù. Na pøehlídce Czech Press Photo v  roce
2008 získala za reportá� o drogách na pákistánsko-
afgánských hranicích èestné uznání a za sérii sním-
kù o dìtech pracujících v cihelnì v pákistánském
Pé�áváru cenu Vysokého komisaøe OSN pro uprchlí-
ky. Stejnou cenu získala i v roce 2009 za sérii foto-
grafií z uprchlického tábora v Bangladé�i.

Bez fo�áku snad ani nevychází z domu. Øíká o
sobì, �e pro kvalitní fotku je schopná obìtovat leda-
cos, jen ne vlastní �ivot a dodává: �Moje práce mì
nesmírnì baví, v�dycky jsem si pøála nìco takového
dìlat. Fotografuji i tady v Èesku, focení samo o sobì
je pro mì neuvìøitelnì zábavné. Budu ��astná, po-
kud se lidé za sto let podívají na mé snímky a øeknou
si �aha, tak se tehdy �ilo. Z tohoto pohledu pova�uji
za zajímavìj�í moje fotografie ka�dodenního �ivota
odehrávajícího se kdekoliv na svìtì, ne� záznamy
primitivních válek a násilností.� Ve dnech 13.-14.5. probìhl v Z� Na Habru projekt

�Cesta jako symbol�. Tento projekt byl rozdìlen do
dvou èástí. První den se �áci seznámili nejen
s cestou jako poutí, ale také s cestou coby �ivotním
posláním, èi s cestou skrze Dílo, které vytváøím�

Pøedstavili se zde hosté, kteøí vyprávìli své pøíbì-
hy; jak na danou cestu vstoupili, co je k tomu vedlo,
co je na ní potkalo, jaké pøeká�ky museli pøekonat,
co jim tato cesta dala.  Vystoupení hostù byla dopl-
nìna a dokumentována o artefakty z jejich cest.

 �áci tak mìli svobodnou volbu vybrat si bìhem
prvního dne �tu  svou cestu�. Mohli si zvolit, které
stanovi�tì nav�tíví, která setkání je osloví. Mìli vý-
bìr z cca patnácti stanovi�� napø. �Putování pana
Hrocha pì�ky do Øíma�, �Cesta tmou�, (ze �ivota ne-
vidomých), �Cesta obèanského sdru�ení Berkat�,
(pomoc uteèencùm), �Cesta coby pohyb�, (moderní
tanec), �Cesta do budoucnosti�, (pøedstavení mo-
derní techniky), �Cesta do Nepálu�, �Cesta jako pre-
natální vývoj�, �Cesta skrze své Dílo, které vytvá-
øím�, (práce kováøù a rytcù).

Druhý den pak �áci rozmlouvali nad tím, co jim
tato cesta skrze jednotlivá setkání dala, co je na ní
oslovilo a proè a jaký byl sled jejich zastavení. Za-
mysleli se, �e volba (rozhodnutí), i kdy� mù�e ovliv-
nit celý ná� dal�í �ivot, je nìkdy velmi náhodná�
Vyuèující pak s �áky pøipravili projekt �co pro nás
cesta znamená�, který po tøídách prezentovali pøed
komisí. V�echna jejich vystoupení byla úspì�ná a
podnìtná a je úplnì jedno, �e vyhráli �áci �esté tøí-
dy, jeliko� v�ichni si s daným tématem dobøe pora-
dili.

Projekt �ákùm pøiblí�il rùznost cest dle volby, vý-
znam tìchto cest pro ka�dého jednotlivce a poukázal
pøedev�ím na to, �e svým zpùsobem je ka�dá cesta
v lidském �ivotì jedineèná a neopakovatelná, a �e ji
èásteènì mù�eme ovlivnit i svou vùlí�

 Seznámil je také s tolerancí k cestám tìch druhých
a ukázal jim, �e právì i tyto jiné cesty (tìch druhých)
mohou být pro jejich �ivotní cestu urèitým obohace-
ním.

Pøitom si �áci uvìdomili, �e nemusí jít jen o cesty
rùzných lidí, ale i okolní pøírody (zvíøat, rostlin�) a
�e cesta jim také mù�e být rùznì skryta, za�ifrována
nebo pøedána nejen skrze slovo, ale i obraz, pohyb.
A zále�elo jen na nich, jestli se jim bìhem tohoto
projektu  podaøilo nìkteré z tìchto cest otevøít. A
právì v tom je pro èlovìka také význam cesty jako
symbolu jedineèný.

Projekt se sna�il poukázat na mnohovrstevnatost
cesty jako symbolu. �áci si tak uvìdomili mno�ství
cest i to v èem tkví jejich význam, èím je nesena oso-
bitost sdìlení tìchto cest (význam pøíbìhu pro
�ivot�). V rámci sebereflexe �áci rozkryli i svoje pøí-
bìhy a v nìkterých pøípadech se jejich èásti otiskly
do jejich vystoupení. Projekt vedl dle nás k úspì�né-
mu zamy�lení a podnìtùm  nad rozmanitostí cest
v na�em �ivotì.                                                I. Chocholáè

Mnoho cest
v základní škole
Na Habru…

Autogramiáda hercù Milu�ky Bittnerové (na
snímku Jiøího Nìmeèka), Jaroslavy Obermaiero-
vé, Pavly Tomicové a dal�ích známých tváøí z po-
pulárních televizních seriálù pøilákala v sobotu 8.
kvìtna na hoøické námìstí Jiøího z Podìbrad po-
èetný zástup fanou�kù. Poøádající nadaèní fond
Pepina tak zahájil kampaò na podporu obèan-
ského sdru�ení Duha, které od loòska v Hoøicích
rozjelo domácí hospicovou péèi, jejím� prostøed-
nictvím pomáhá nevyléèitelnì nemocným lidem
a jejich blízkým.

Charitativní akce bude v Hoøicích pokraèovat i
28. kvìtna, kdy se tam uskuteèní galakoncert za
úèasti Moniky Absolonové, Tomá�e Savky èi Ra-
dima Uzla.     Zdroj (text i foto): Nové noviny (jn)

Uèit se ve �kolních lavicích nás nebaví! Oddìlo-
vat vyuèovací hodiny zvonìním je nuda! Pøesto
bychom ale rádi poznávali okolní svìt a vnímali
ho v celé jeho celistvosti.

Dne 23. dubna jsme proto opustili zdi �koly,
abychom zjistili, jak to �venku� vypadá. Se �áky
�esté tøídy Z� Na Habru jsme se vydali na mate-
maticko-zemìpisnou tvùrèí dílnu �Kuks � barok-
ní obraz krajiny�.

�áci se seznámili s obrazem krajiny, který si
hrabì �pork zvolil jako místo pro své Dílo, které
zde díky pøizvaným Mistrùm povstalo. Zamý�leli
se nad �ivly, pøedev�ím nad �ivlem vody, které
nejen�e utváøejí obraz krajiny, ale díky nim� se
podaøilo zde po obou bøezích rozehrát ono pest-
robarevné divadlo. Spoleèné putování zdej�í kra-
jinou od lázeòské èásti ke �pitální �ákùm odkrý-

valo nejen geometrickou symboliku, kterou ruce
Mistrù umístily ve zdej�í krajinu. To, jak dobøe se
�áci umí dívat okolo sebe, jak doká�í vnímat pro-
støedí, které je obklopuje a jaký obraz krajina vy-
tváøí právì v jejich myslích, mohli následnì uká-
zat ve své práci.

Jako výstup z celé akce vypracovali plánek kuks-
kého areálu, detailnì rozkreslili nìkteré jeho seg-
menty a vytvoøili rozsáhlé pøehledy toho, na co pøi
své cestì, jistì ne náhodou, narazili.

Celkovì se domníváme, �e se tato tvùrèí dílna
povedla a zcela jistì pomohla �ákùm si uvìdomit,
èím je obraz krajiny, jak je utváøen a èím mù�e být
pový�en. Pomohlo jim to také pochopit, v èem je
jedineènost místa, a jak se èlovìk svou èinností
mù�e do tohoto místa vepsat a spoluvytváøet tak
jeho génia loci.                     I. Chocholáè, K. Lhotová

Společně na Kuksu

Autogramiáda herců
podpořila
domácí hospicovou péči

Jak JK Šmaspol Hořice
zahájil sezónu

V podání Va�íka �matolána (13.4.2010 mu bylo
teprve 11 let) nejmlad�ího èlena na�eho jezdeckého
klubu a v�dy i úèastníka v�ech parkuru které jezdí,
byl zaèátek sezony 2010 skvìlý.  Jel ji� letos 8 parku-
rù a pøivezl 7 stu�ek. Na Velikonoèním skákání 
na Nové Americe v ZM byl na 3. a v Z na 2. místì,
18.4 v Sobotce ZM a Z obì tyto soutì�e suverénnì
vyhrál (tyto soutì�e na kobylce Vibrace). Nyní 25. 4.
v Hoøicích parkuru 90 byl s Basporem 7. a ve 100
s Basporem 5. a s Vibrací 6. V loòské sezonì jel 40
parkurù do 120 cm a z toho jich zajel 34 do 5. místa,
7x vyhrál, 8x byl 2. a 7x na 3. místì a to na desetile-
tého kluka bylo super. A� mu konì jdou.

Václav �matolán st. 

Cyklobusy budou jezdit
i letos

I letos vyrá�í Krkono�ské cyklobusy, které budou
vozit zájemce od nás z Podkrkono�í na kopce Krko-
no�. Podkrkono�ská linka, která vyrá�í z Hradce
Králové a pokraèuje, pøes Hoøice, Miletín, Dvùr
Králové a Mostek do Vrchlabí má stejný jízdní øád
jako v pøede�lých dvou roènících. Speciální autobus
pøepraví minimálnì 15 kol.

Ve Vrchlabí pak navazují dal�í spoje, které vám
ulehèí stoupání do kopcù. Naopak pro zájemce z Kr-
kono� se autobus vrací na hospital Kuks. Pøipraveny
jsou pro vás tipy na výlety. Vyzkou�ejte si cyklobusy.
Podkrkono�ská linka vyrá�í ve ètvrtek
1. èervence a bude jezdit celé prázdniny ka�-
dý ètvrtek, sobotu a nedìli. V Krkono�ích vyrá-
�í cyklobusy po svých tradièních linkách ji� 29. kvìt-
na a konèí 26. záøí.

Více na www.krkonose.eu a www.podzvicinsko.cz

Tenisové soustředění
Dne 23.4.-24.4.2010 probìhlo na hoøických teni-

sových kurtech soustøedìní malých hoøických tenis-
tù. Byli zde zástupci minitenisu, babytenisu a mlad-
�ích �ákù, kteøí se pod vedením pìti zku�ených tre-
nérù pøipravovali na nadcházející sezonu.

Soustøedìní bylo zamìøeno na rozvoj technicko-
taktické pøípravy, jak dvouhry, tak ètyøhry. V sobotu
po spoleèném obìdì probìhl závìreèný turnaj za
velmi hezkého poèasí. Po vyhodnocení turnaje a
pøedání cen, bylo soustøedìní zakonèeno opékáním
�pekáèkù. Malým tenistùm pøejeme v leto�ní sezónì
mnoho sportovních úspìchù.

Zdroj: Jaroslava Nekvapilová

Oslavy 100 let kopané
v Hořicích

Fotbalový oddíl TJ Jiskra Hoøice poøádá v sobotu
19. èervna velký fotbalový den ke stému výroèí orga-
nizované kopané ve mìstì, na který srdeènì zve
v�echny souèasné i bývalé hráèe, funkcionáøe a pøíz-
nivce tohoto sportu. V prùbìhu dne se pøedstaví
v�echny souèasné týmy Jiskry od nejmlad�ích hráèù
a� po starou gardu, zahrají si bývalí i souèasní hráèi
prvního týmu Jiskry, na høi�ti i mimo nìj vystoupí
nìkteré populární osobnosti. Poøadatelé pøipravují i
bohatý kulturní program a také øadu atrakcí a pøe-
kvapení pro dìti. Velké setkání hoøických fotbalo-
vých generací bude zahájeno u� dopoledne a bude
trvat celý den.

Podrobnìj�í program bude je�tì upøesnìn na pla-
kátech, pøípadnì na internetových stránkách klubu
www.horickyfotbal.cz a mìsta.
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Itálie jako malovaná
Výsledky kvìtnového pracovního pobytu

hoøické a jièínské ZU� v ji�ní Itálii.
�torchova síò muzea od 1. do 15. èervna.

Vernisá� v úterý 1. èervna od 16 hodin.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Zdrávi do�li!
90. let Klubu èeských turistù v Hoøicích.

Malá síò mìstského muzea do 29. srpna 2010.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Jaroslav Kuèera:
Setkání, okam�iky, samoty
Fotografie z let 1968-2010

�torchova síò muzea od 8. do 30. kvìtna 2010
dennì mimo pondìlí  9-12/13-17.

Osobní reflexe
Al�bìty Jungrové

Galerie plastik od 20. kvìtna do 20. èervna.
Vernisá� 29. kvìtna od 15 hodin.

Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Dům kultury Koruna v červnu

Středa 2. června 2010 v 19.30 hodin
(Chrám Narození Panny Marie)

PÌVECKÝ SBOR BONA VITA,
MARTIN STREJC (varhany)
Hoøické hudební slavnosti 2010

dobrovolné vstupné
(výtì�ek posti�eným povodnìmi)

Čtvrtek 3. června 2010 v 19.30 hodin
HANKY PANKY SHOW

Z Èech a� do Hollywoodu - travesty show
200,- Kè (pøedprodej), 220,- Kè (na místì)

Sobota 5. června v 19.00 (sál radnice)
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 140. VÝROÈÍ

�ENSKÉHO SPOLKU VESNA
Pìvecké sbory Ratibor a Vesna a Smí�ený

pìvecký sbor z Frohburgu
Hoøické hudební slavnosti 2010,

dobrovolné vstupné

Neděle 6. června 2010 v 15.00 hodin
(Smetanovy sady)

HUDEBNÍ SPOLEK DALIBOR
Hoøické hudební slavnosti 2010,
promenádní koncert, vstup volný

Neděle 13. června 2010 v 15.00 hodin
(Smetanovy sady)

EVERGREEN DIXIELAND BAND
Hoøické hudební slavnosti 2010 - promenádní

koncert, vstup volný

Neděle 13. června 2010 v 19.00 hodin
(Chrám Narození Panny Marie)

HOØICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Hoøické hudební slavnosti 2010

Dobrovolné vstupné
(výtì�ek posti�eným povodnìmi).

Úterý 15. června 2010 v 17.00 hodin
SBOROVÝ TRIANGL

Pøehlídka dìtských pìveckých sborù
(ZVONKY, ZPÌVÁÈCI,PÍSNIÈKA, MUSICA)

Poøádá ZU� Hoøice, dobrovolné vstupné

Čtvrtek 17. června 2010 v 19.30 hodin
(Sál radnice)

MILOSTNÉ TÓNY V ÈESKÉ LYRICE
Pavla �vestková (zpìv), Miroslav Matìjka

(flétna), Markéta Janáèková (klavír)
vstupné 100,- Kè

Pátek 18. června 2010 v 19.00 hodin (sál
radnice)

PØIJÏTE NA POBEJT
Pøehlídka zahranièních úèastníkù festivalu

SLAVNOSTI POD ZVIÈINOU
(Rakousko, Rusko, Maïarsko, Polsko)

Neděle 20. června 2010 v 15.00 hodin
(Smetanovy sady)

TÁBORANKA
Hoøické hudební slavnosti 2010,

vstup volný.

Neděle 27. června 2010 v 15.00 hodin
(Smetanovy sady)

JAVORKA
Hoøické hudební slavnosti 2010,

vstup volný

Neděle 27. června 2010 v 18.30 hodin
LETNÍ KURZ TANCE,

zahajovací lekce, vstupné 30,- Kè

Úterý 29. června 2010 v 18.30 hodin
LETNÍ KURZ TANCE,

2. lekce, vstupné 30,- Kè

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v bývalé synagoze v nedìli 6. èervna
od 14 hodin a ve ètvrtek 17. èervna od 17 hodin.

Patøím do tøídy Lojzových �ákù. Ten familiární vý-
raz laskavý ètenáø promine, ale my, �tudáci, jsme
mu jinak neøekli, jinou pøezdívku prostì nemìl.
Nicménì to byl pro nás pan profesor s velkým P, co�
si pí�í pøed jméno sice profesoøi univezitní, pan
Alois Jilemnický byl profesorem støedo�kolským,
ale osobnost v pravém smyslu toho slova.

Pøedev�ím perfektní pedagog, specializací neméne
perfektní úètaø. Ale vlastnì nebylo ekonomického
pøedmìtu, který by neovládal a v nìm� by nebyl ma-
chr. Navíc, a to je u kantorù to nejdùle�itìj�í, dovedl
svùj pøedmìt svým studentùm pøiblí�it, udìlat jej
zajímavým a tak jej snáze nauèit. Ne dosti na tom;
byl machr ve v�em, na co sáhl, a� u� jako muzejník,
archiváø, publicista a taky výborný vypravìè a spiso-
vatel. Svùj literární talent vìnoval skoro výhradnì
Podkrkono�í, jeho slavnému pískovci a také kame-
níkùm (jaký div, �e oba jeho potomci, Ellen a Ivan,
jsou dnes na�imi významnými sochaøi.), a pøede-
v�ím svým milovaným Hoøicùm. Prosím, pov�imnì-
te si, �e jsem nenapsal spisovnì Hoøicích. Mimo jiné
toti� znám a mám ve své knihovnì drobný spisek
Alois Jilemnického Lekce z toponomastiky a jako
rodilý Hoøièák vím, �e staøe�ina Hora byl zakladate-
lem rodu v na�em nádherném Podkrkono�í a od
nìho mìsto kamenné krásy vzalo svùj název. Tak�e
Horové, Hoøicové, k Hoøicùm. To vím díky panu
profesorovi a jeho útlému spisku. A co� teprve dílo
Kraj slavný kamenem a dal�í a dal�í.

Leè nejsem práv hodnotit dílo Aloise Jilemnické-
ho. Zadavatelem jsem byl po�ádán o pár osobních
vzpomínek. Je jich nepøebernì a ta první je vpravdì
nádherná, nìjak z kraje �kolního roku 1949-1950.
V urpuném a lítém boji na pánském WC mne mùj
skoro dvoumetrový spolu�ák a kamarád doslova ve-
cpal do klozetové mísy a zapasoval mi tam pozadí
tak dùkladnì, �e mì pan profesor musel páèit ven,
naèe� pronesl historickou vìtu: �Co jste chlapeèkové
dìlali v P�ánkách na obecný, v týhle �kole dìlat ne-
budete.� Na ka�dém tøídním pomaturitním sjezdu
jsme si ten citát s bohu�el u� nebo�tíkem Vencou
Kolmanem pøipomínali�

Anebo povìstný èibuk pánì profesorùv! Obvykle si
ho cpal do kapsy saka málem je�tì dýmající a� na
stupínku. Jednou se nám pøiznal, �e se mu podaøilo
pøi opravování vyklopit jeho hoøící obsah na nìjaké
ty studentské rastry �Má dáti � dal� domácí písem-
ky, samozøejmì o�ehl ne-li pøipálil papír, a tak pod
svou parafu, jak pamìtníci jistì ocení, umím ji na-
podobit dodnes, suverénnì dopsal: �Pøi domácích
pracech nekuøte!�

Kdy� u� jsem u té parafy! Kdysi o pøestávce jsem ji
v mladické nerozvá�nosti naèmáral prstem na za-
m�ené okno a jako napotvoru hned vedle katedry a
mezi dvìma hodinami pana profesora. Samozøejmì
jeho zraku neunikla. Zakroutil hlavou a pravil: �A to
jsem si myslel, �e jsem dneska úplnì støízlivej.� Jistì
nádherná nadsázka; jako absolvent jsem s ním popí-
jel nejednou a víc ne� dvì tøi dvoudecky èerveného
vína � to byl pro jeho majestátní postavu konzum
vpravdì zanedbatelný.

Taky nám dìlal dozor pøi èeských maturitních pí-
semkách. Jeden ze spolu�ákù se ho tenkrát zeptal �
ono se to asi nesmí nechat si napovídat od profeso-
rù, ale pøes èe�tinu nás drtil pan profesor Kos a ne
Jilemnický � jak rozdìlit nìjaké slovo. Odpovìï
byla nejen na výsost pedagogická, ale pro mne pro
celý �ivot pouèná: �Pamatujte si, Pechu, kdy� nìco
neumím, tak se do toho necpu. Copak to slovo musí-
te rozdìlovat? Napi�te ho celý na nový øádek.�

A vzpomínka poslední. Aspoò ta moje a zøejmì i
v�ech mých spolu�ákù z let hoøické obchodní akade-
mie (tehdy ov�em Vy��í hospodáøské �koly) 1949-
1953. Nevím u�, kolik to bylo let po maturitì, kdy� se
na�eho pravidelného srazu, aè tradiènì pozván, ne-
mohl zúèastnit, a tak jsme se za ním hromadnì vy-
pravili � do hoøické nemocnice. Na�e premiantka
(nikdy jsem netu�il, �e umí tak krásnì lhát) mu vy-
èetla, co v tom �pitále vlastnì pohledává, kdy� tak
bájeènì vypadá� nìco na ten zpùsob. Panu profeso-
rovi tenkrát zvlhly oèi, øekl: �Dáïo, za tuhle krásnou
le� vám po�lu svou poslední knihu hned jak vyjde.�
Ná� pan profesor se brzy poté vydal na svou posled-
ní cestu. Ale nezùstal jen ve vzpomínkách. S tìmi, co
ho znali a mìli rádi, i s tìmi, kteøí se s ním nikdy ne-
mìli tu èest setkat, zùstala jeho národopisná a regio-
nalistická díla, krásná a ètivá literatura o JEHO
mìstì kamenné krásy, o JEHO milovaném kraji, co
se proslavil kamenem.

Vlastimil �ubrt, Praha 1997
(doslov ke knize O krajinì, lidech a vìcech)

Díky, pane profesore
Povzpomínání
aneb poslední zastavení
pana profesora

Tìch povzpomínání je urèitì moc, vybavují se ob-
èas a zase se vytrácí, ale pøece jenom alespoò pár ta-
kových, pro na�eho pana profesora typických.

Pøi�el k nám do muzejíèka se svým úsmìvem a øí-
kal mnì:

�Tak se podívejte paní �., co jsem na�el.� A v ruce
mìl, vlastnì v aktovce, svazek papírù, nìjaké staré
noviny a fotografie. �To jsem na�el ve sbìrnì papíru
a podívejte se, to jsem ani sám nemìl, a nìkdo to vy-
hodil. Já jsem se prohrabával celou tou hromadou.
Je�tì �e mì tam nechali, jsem stra�nì �pinavej, ale
mám opravdovì vzácné dokumenty. Kdo to mohl vy-
hodit?�

A to nebylo jednou, jenom tím chci øíci, �e pro vìci
týkající se Hoøic a okolí byl schopen udìlat v�echno,
aby je zachránil. Otázkou zùstává, zda zachovány
budou.

S tím také souvisí dal�í vzpomínka. Pan profesor
mì pozval, abych se pøi�la podívat na jeho kartoté-
ku. Ráda jsem pøijala a upøímnì øeèeno, byla jsem
jak Alenka v øí�i divù, kdy� jsem vidìla kartotéku
peèlivì srovnanou a pøehlednou a pan profesor mi
øekl, abych si øekla, co mì zajímá. Na mou otázku si
posunul brýle, bezpeènì sáhl do té pravé zásuvky a
vytáhl kartu s peèlivým popisem toho, co jsem chtì-
la. A mìl u ka�dé té karty uvedené i prameny. A pro-
nesl krásnou vìtu: �Víte, já u� jsem toho tolik sepsal,
�e, vìøte nebo ne, já u� musím nìkdy citovat i sám
sebe.�

Kdy� byla tak nemocná jeho paní, mìl velkou sta-
rost a jednou jsem ho potkala pøed po�tou s Ellen.
Oba byli ustaraní, Ellen, tenkrát je�tì dívka, byla
uplakaná a pan profesor mnì øíkal, �e mají zprávy
nedobré, �e mamince není dobøe a Ellen mìla slziè-
ky na krajíèku a øíkala mnì: �Co myslíte paní �.,
uzdraví se maminka?� Ve�kerou svoji výøeènost
jsem zapojila a sna�ila se je uklidnit a urèitì se mi to
podaøilo, proto�e po chvíli jsme se rozlouèili a u� to
bylo bez slzièek. Za nìkolik dnù mì pan profesor po-
tkal a povídal mi, �e mnì moc dìkuje, jak jsem zklid-
nila Ellen, �e ví, jak je paní na tom �patnì, ale dìtem
�e to nedoká�e øíct. A �e se bojí nejhor�ího, hlavnì
kvùli nim. Chápala jsem ho.

Jednou mì pan profesor po�ádal, pozdìji mnì do-
�lo proè, jestli bych mu nemohla nìco zaøídit tam na
tom na�em dolním konci. Pochopitelnì jsem souhla-
sila. Mìla jsem zajít za jednou paní, od které potøe-
boval nìjaké informace o jejím synovi, který se pro-
slavil jako zpìvák. No, to to dopadlo! Za�la jsem
tam, mìla jsem bloèek na odpovìdi, zazvonila jsem a
pak u� jsem jen poslouchala ten vodopád slov.
Opravdu nijak zvlá�� se nevztahoval k tomu, na co
jsem se ptala, a tak jsem se sna�ila alespoò o po-
známky. Myslela jsem si, �e to pak dám dohromady
a ty odpovìdi budou k nìèemu. Ode�la jsem, druhý
den pan profesor pøi�el a já jsem se vytasila se svými
poznámkami. A teï to pøi�lo, proto�e jsem to sama
po sobì nemohla pøeèíst. Na svou omluvu jsem øíka-
la, �e jsem to psala jen na chodbì, �e paní mì nepus-
tila dál a a� se nezlobí, �e to nemohu pøeèíst. Podíval
se na mì a øekl: �Tedy u pana profesora Zwiefelhofe-
ra byste mìla nedostateènou!� Mìl pravdu, bylo to
nadrápané, jako by to psal lev levou zadní.

A moje poslední setkání s panem profesorem. To
je zvlá�tní. Bylo to v pøedveèer jeho pohøbu. �la
jsem po námìstí dolù k muzejíèku a pomalu mì
pøedjí�dìl pohøební vùz se zesnulým panem profe-
sorem. Byl to on, mìl pra�skou znaèku, zastavil se,
vìøte nebo ne, pøed muzeem, na moment. Pan øidiè
zøejmì nìco hledal, ale to poslední zastavení pan
profesor tam nìkde z obláèku, odkud na nás kouká,
zaøídil a patøilo muzeu a mnì. Nikdo mnì to nevy-
mluví.

Vìnceslava �tìpánová, Mìstské muzeum Hoøice

Oti�tìné texty byly poskytnuty hoøickému muzeu
pro  vzpomínkový almanach, který bude pokøtìn

26. kvìtna veèer v sále radnice, fotografie jsou
z rodinného archivu AJ a z majetku rodiny Tichých.

Nahoře je snímek vzniklý na zahradě hostince
Lucerna v Lukavci (1930) s kolegy muzikanty

z kvarteta. Jilemnický (1. housle) je zcela vpravo,
vedle hráč na druhé housle, jehož jméno neznáme,
v brýlích je čelista František Helinger, zcela vlevo

stojí Jiří Vitoch (klavír). Dole je téměř neznámá
fotografie z maturitního večírku v hotelu Poklad
9. června 1957: Alois Jilemnický (zcela vpravo) s
kolegy profesory (zleva) Vymetalem, Drobkem,
Kolmanem a Čechem na terase před hotelem.

Na horním obrázku pan profesor zahajuje výstavu
Karla Vika v galerii (1984). Dole s malířem

Kocianem a synem Ivanem na Boháňce (1967).
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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)

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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

ILBAU spol s r.o.
Na Bìlidle 198/21, 15000 Praha 5

BETONÁRNA
CEREKVICE

NAD BYSTŘICÍ
Nabízí dodávky betonových smìsí

Doprava èerstvého betonu autodomíchávaèem:

5 m3, 6 m3, 8 m3

Èerpání èerstvého betonu:
24 m, 26 m, 28 m, 32 m

Otvírací doba: pondìlí - pátek 7:00 - 15:30

Felbrová Lucie, obchodní zástupce
Telefon 495 453 045, 725 859 481

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

REINEX
R

OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA
KVALITNÍ KOLA

OLPRAN
VÝBÌR ZE 200 JÍZDNÍCH KOL

NAV�TIVTE NÁS U KRUHOVÉHO OBJEZDU, VEDLE AUTOBUSOVÉHO NÁDRA�Í

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
FITNESS I KOL

MARTIN LUÒÁK
Prùmyslová 1128, Hoøice, 493 506 635, obchod @marbi.cz

Otevøeno: Po-Pá: 9:00-13:00, 13:30-17:00, So: 9:00-11:00

NABÍZÍME �IROKÝ VÝBÌR
FITNESS, POSILOVACÍCH STROJÙ

A CYKLODOPLÒKÙ

www.zahrada-hrou.cz
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výbìr kol a pøíslu�enství

zn. Author
Wheeler
4Ever�

+ dìtská kola
+  kvalitní profi servis

+  v�e 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

Vá�ení pøátelé,
obèanské sdru�ení Katalpa Vás i v roce 2010 sr-

deènì zve do výtvarné dílny v Hoøicích v Podkrko-
no�í na výtvarné  programy, které se konají v rámci
projektu Pøehlídka a výuka umìleckých øemesel a
tvùrèí dílny pro veøejnost. Tyto programy podporuje
mìsto Hoøice.

29.5. Stavba støedovìké pece
14:30 � 18:30 hodin, Vede Martin Skala
Stavba funkèní støedovìké pece podle metod na-

�ich pøedkù s vyu�itím èistì pøírodních materiálù
(jíl a kameny...). Ukázka starého pecaøského øemes-
la. Pøíprava a peèení pokrmù v peci dle pùvodních
dobových postupù.

5.6.  Mozaiky � keramika
9:00 � 16:30  hod. Vede Lenka Rejlová
Vyzkou�íte si práci s rùznými keramickými hmota-

mi a engobami. Vytvoøíte si vlastní mozaiku a drob-
né puzzle podle pøedlohy nebo vlastního návrhu.
Vhodné pro zaèáteèníky i pokroèilej�í keramiky. Své
výrobky obdr�íte po výpalu v keramické peci.  Mù�e-
te je pou�ít jako vhodný doplnìk do interiéru. Cena
450,-Kè.

12.6.  Práce s pedigem
14:30 � 17:30 hod. Vede Kateøina Dubcová
Pletení z pedigu nejen pro pokroèilé, výroba u�it-

ných pøedmìtù, dekorací a doplòkù.
Cena 350,- Kè.
26.6.  Batika rùzných kontinentù
9:00 - 16:30 hodin, Vede Nata�a Dobe�ová
Batika rùzných kontinentù /Asie, Afriky.../
Kurz je zamìøen na rùzné druhy batiky od jedno-

duchých skládaných a vyvazovaných po slo�itìj�í
�ité a vytváøení vzorù pomocí hlíny, �krobu a pøírod-
ních barviv. S sebou nezapomeòte pracovní odìv!
Cena 450,- Kè.

11. - 12.9. Raku keramika
9:00 � 16:30, 9:00 � 13:00,
Vede Jaroslav Pozner
Ka�dý úèastník dostane jednu misku u� pøiprave-

nou k výpalu, kterou si naglazuje a s pomocí lektora
vypálí  starou japonskou technikou výpalu v otevøe-
ném ohni a dal�í si vytvoøí dle své fantazie modelo-
váním z ruky a nebo toèením na kruhu. Vlastním
tvùrèím návrhùm se meze nekladou. Cena 950,- Kè.

Katalpa zve na letošní výtvarné dílny

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

25.-26.9. Sochaøská dílna
9:00-16:30 hodin, Vede Martin Skala
Práce s hmotou, sochaøské techniky, modelování

drobné plastiky a její odlití do sádry. Vytváøení ke-
ramické nádoby s reliéfními dekory. 1050,- Kè.

16.10.  Techniky èínské malby
9:00 - 16:30 h. Vede Nata�a Dobe�ová
Úspornými a jednoduchými tahy �tìtcem nacvièí-

me bambusy i jiné rosliny,hmyz atp. Nauèíte se jak
na to a namalujete si svùj �bambus�.

S sebou dobrou náladu a chu� do práce.
Cena 450,-Kè.
30.10. Techniky keramiky
9:00 � 16:30 hodin, Vede Jarmila Gregorová
Vytváøení netradièní nádoby dle vlastního návrhu.

Vyu�ití modelovaných reliéfních  figurativních i
rostlinných prvkù. Reminiscence na historické ná-
doby zvlá�tního urèení. Zájemci mohou vytváøet i
jiné pøedmìty dle vlastních zámìrù. Cena 450,-Kè.

6.11. Výroba textilní hraèky
9:00 - 16:30 hodin, Vede Nata�a Dobe�ová
Podle jednoduchého støihu vytvoøíme textilní

hraèku pro malé i velké.U�ijeme napø.zvíøátka rùz-
ných velikostí a tvarù. S sebou vezmìte �icí a psací
potøeby, kousky látek, (tøeba i staré pletené pono�-
ky), knoflíky a bavlnky. Cena 450,-Kè.

27.11.  Adventní dílna
14:30 � 17:30 hodin, Vede Jarmila Gregorová
Výroba adventních vìncù a dekorací.
Cena 300,- Kè.
11.12.  Vánoèní pedig
14:30 � 17:30 hodin, Vede Kateøina Dubcová.
Pletení z pedigu na vánoèní téma, výroba originál-

ních dekorací a doplòkù. Cena 350,- Kè.
Ceny kurzù zahrnují výuku v dílnì a materiály pro

splnìní programù. K dispozici je kuchyòka pro jed-
noduchou pøípravu jídla. Dílna se nachází v severní
èásti mìsta Hoøic (vedle vily Anny) na adrese: ÈSA
1027.

Místo si rezervujte pøihlá�kou na: e-mail: gregoro-
va@greja.cz, nebo po�tou: Jarmila Gregorová, ÈSA
2124, Hoøice 508 01, pøípadnì telefonicky: 604 280
086

Tì�íme se na tvùrèí setkání s vámi
www.katalpa-horice.cz

střechy
DK s.r.o.

Kompletní dodávky �ikmých
a plochých støech

Poradíme s výběrem krytiny
•

Navrhneme optimální řešení
•

Zpracujeme cenové návrhy
•

Provedeme kompletní realizaci

Mobil: 606 892 028,
775 604 730

e-mail: strechydk@email.cz

www. strechydk.cz

STARO�ITNOSTI
NÁKUP � PRODEJ � PORADENSTVÍ

OBCHOD:  Hrneèek Jiøí, Náprstkova 350,
Dvùr Králové nad Labem, U benzinové pumpy ÖMV

Otevírací doba: Út � Pá 9:00-12:00 / 13:00-17:00 hodin
VYKUPUJEME: nábytek, hodiny, hodinky, obrazy, rámy,

sklo, porcelán, radia, lustry, zbranì, �perky,  pivní láhve
knihy a èasopisy, pohledy, fo�áky a jiné staré pøedmìty.

Platba v hotovosti pøi odbìru zbo�í!
Po domluvì vás nav�tívíme a zbo�í sami odvezeme,

na�e poradenství a náv�tìva je zcela zdarma.
Informace na tel.: 605 254 511
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Biograf Na Špici v červnu 2010

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

Pátek 4. 6. a sobota 5. 6. ve 20:00

Robin Hood
Zapomeòte na v�echno, co jste kdy sly�eli o slavném

zbojníkovi Robinu Hoodovi. Re�isérská legenda Ridley
Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto pøíbìhu. Ta je

temná, jak temný byl raný støedovìk, v nìm� se film
odehrává, vá�nivá tak, jak vá�niví byli lidé, kteøí vìdìli,
�e dal�í den pro nì nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá

herecká a tvùrèí sestava se na tomto výjimeèném
projektu se�la. Pøístupný, 140 minut, titulky, 70,-

Úterý 8. 6. ve 20:00

Ať vejde Ten pravý
Ponuøe krásný upírský film. Outsiderský hrdina filmu,

dvanáctiletý Oskar, �ije na �védském sídli�ti. Zde se
setkává se stejnì starou dívkou Eli, která se právì

pøistìhovala. Záhadná Eli ho svým podivným chováním
pøitahuje. Obì samotáøské dìti se sblí�í. Jejich pøátelství
èeká osudová zkou�ka. Oskar toti� zjistil, �e tajemná Eli
je upírka... Pøístupný od 12, 114 minut, 70,- Kè, titulky.

Středa 9. 6. ve 20:00

Moon
Jeden z nejoèekávanìj�ích nezávislých sci-fi snímkù

posbíral od své premiéry na loòském festivalu v
Sundance mnohá ocenìní, vèetnì ceny za nejlep�í

britský nezávislý snímek (British Independent Film
Awards). Debutující re�isér Duncan Jones (syn

hudebníka Davida Bowieho) dokázal, �e kvalitní sci-fi
lze i v dne�ní dobì natoèit s rozpoètem nezávislého filmu.

Mláde�i pøístupný, 97 minut, èeské titulky, 70,-

Pátek 11. 6. a sobota 12. 6. ve 20:00

I love you Phillip Morris
Steven Russel (Jim Carrey), ��astnì �enatý mu�,

se dostane do problémù a odpykává si trest ve vìzení.
Zde se setká s Phillipem Morrisem (Ewan McGregor)

do kterého se bezhlavì zamiluje... Inspirováno skuteènou
událostí. Mláde�i pøístupný, 102 minut, titulky, 75,-.

Úterý 15. 6. ve 20:00

Cesta
Mu� (Viggo Mortensen) a Chlapec (Kodi Smit-McPhee)

jsou na cestì za nadìjí, kterou oèekávají na jihu, na
pobøe�í. Cesta je dobrodru�ný a hororový pøíbìh. Je to

road movie, stejnì jako pøíbìh o lásce mezi otcem a
synem. Pøed pøibli�nì deseti lety byl svìt znièen. Nikdo

neví, co se vlastnì stalo. Mo�ná �lo o jaderný útok,
mo�ná o vesmírnou událost. Miliony lidí zemøely, a� u�

pøímo v dùsledku katastrofy, nebo vyhladovìním èi
zoufalstvím z pomalé smrti poté, co se zastavily dodávky
energií. Mláde�i pøístupný, 113 minut, èeské titulky, 70,-

Čtvrtek 17. 6. pátek 18. 6. ve 20:00 a
sobota 19. 6. v 17:30 a ve 20:00

Souboj Titánů
Nová verze filmu �Souboj titánù� je velkolepým

pøedstavením plným gigantických mýtických pøí�er,
dech beroucích scén odehrávajících se v hlubinách pekla
i ve vý�inách na Olympu a bojù na �ivot a na smrt mezi
lidmi a bohy. Film diváky vtáhne do dìje od první scény

a nabídne jim fantastickou cestu po antickém Øecku v
podobì mo�né pouze v 21. století.

Mláde�i pøístupný, 106 minut, èeské titulky, 70,-

Úterý 22. 6. a středa 23. 6. v 17:30

Iron Man 2
V hitparádì okouzlujících ro��ákù, kteøí tu a tam

navléknou nìjakou masku, aby zachránili svìt, by bral
bezkonkurenènì první místo. I proto se pùvodem

komiksový superhrdina Iron Man doèkal druhého dílu.
Ten slibuje dal�í intenzívní zá�itek, v nìm� navíc luxusní
herecké obsazení jednièky doplòují dal�í hvìzdná jména
� Scarlett Johansson, Sam Rockwell a Mickey Rourke.

Mláde�i pøístupný, 124 minut, èeské titulky, 70,-.

Úterý 22. 6. a středa 23. 6. ve 20:00

Ženy v pokušení
Ètyøicátnice Helena, uznávaná odbornice na man�elské
problémy jednoho dne zji��uje, �e se dostala do situace,

jaké øe�í se svými pacienty. Její doposud milující a
milovaný man�el je pøisti�en in flagranti s mlad�í �enou

a Helena brzy bezradnì stojí na prahu nového �ivota.
Mláde�i pøístupný, 118 minut, èeský film, 70,-.

Pátek 25. 6. a sobota 26. 6. ve 20:00

Nezapomeň na mě
Romantický film se souèasným idolem v�ech dívek

Robertem Pattisonem, který je podle èasopisu People
jedním z nejvíce sexy mu�ù planety. Do dívèích srdcí se
nesmazatelnì zapsal svými rolemi v sáze Stmívání a v
Harry Potterovi. Ve filmu �Nezapomeò na mì� hraje

rebelujícího mladíka, jen� se zamiluje do dívky v podání
Emilie de Ravin (napø. seriál Ztraceni). Jejich

neèekaná láska musí projít silnou zkou�kou zpùsobenou
tragédií v obou rodinách. Role otcù ztvárnili James

Bond Pierce Brosnan a oscarový Chris Cooper.
Mláde�i pøístupný, 113 minut, èeské titulky, 70,-.

Úterý 29. 6. a středa 30. 6. ve 20:00

Škola života
Pí�e se rok 1961 a atraktivní, chytrá, �estnáctiletá

studentka Jenny (C. Mulligan) poslouchá desky Juliette
Greco, ochutnává poèátky �enství, sní o výjimeèných
zá�itcích a �ivotì zahaleném do cigaretového dýmu
�gauloisek�. Vítejte v pováleèném, pøedbeatlovském

Londýnì v dobì, kdy upjaté malomìstské pomìry dávají
jen stì�í tu�it, �e zlatá �edesátá u� klepou na dveøe...

Mláde�i pøístupný, 95 minut, èeské titulky, 70,-.

Aktéři běhu na Zvičinu při doplňování tělních tekutin:
zleva stojí Pavel Škvrna, Radek Křovina, Lojza Rejf,  Petr Tomášek a Martin Juriček, v podřepu

dřepí zleva Bořek Jančík a Tomáš Juriček s dcerou Rozárkou za krkem.

Dne 8. kvìtna 2010 se uskuteènil pøi pøíle�itosti
otevøení turistické sezóny na Zvièinì ji�  43. roèník
bìhu do vrchu: Bìh na Zvièinu - Memoriál
Václava Dobe�e - Saucony Èeský pohár
2010. Tento závod je zapoèítávaný do Èeského po-
háru v bìhu do vrchu a startuje ze �árovcovy Lhoty.
Jeho tra� je dlouhá 13,6 km a vede polními a lesními
stezkami s rùzným typem povrchu. Cíl je polo�en na
vrcholu Zvièiny v nadmoøské vý�ce 671 m  a tak cel-
kové pøevý�ení závodu èiní neuvìøitelných 393 m.
Letos v�ak v øadách závodníkù zavládla polemika o
délce bìhu, kdy� závodnice z Úpice namìøila podle
GPS délku tratì dokonce 14,4 km (zøejmì mírnì za-
bloudila � pozn. autora). Na leto�ním závodním ro�-
tu (na startu) se  objevilo úctihodných 142 klasifiko-
vaných bì�cù obého pohlaví, z nich� hned 15 starto-
valo v barvách na�eho mìsta. Celkovým vítìzem zá-
vodù se stal ji� po nìkolikáté Jan Havlíèek z ASK
Slavia Praha s èasem 00:50:42 hod. Z hoøických
borcù se nejlépe umístila �ijící bì�ecká legenda Bo-
øek Janèík startující za tovární tým Svartes Hoøice.
Ten podal na této trati nad�ivotní výkon a s èasem
0:55:48 (v loni 0:59:57) senzaènì obsadil celkové
2. místo. Svá �elízka ve sportovní výhni zde mìl i po-
pulární klub Sporting Havana, kdy� ze svých øad no-
minoval zku�ené závodníky na dlouhé tratì � bratr-
ské duo Tomá�e a Martina Jurièka a Pavla �kvrnu
z chodovické poboèky. Poslednì jmenovaný hned
pøi svém prémiovém startu pøedvedl svì�í bì�ecký
výkon a s èasem 1:21:32 hod obsadil pìknou
74. pøíèku. Tomá� Jurièek (Tonda) vylep�il loòský
výkon (1:29:37), kdy� skonèil na 77 místì s èasem
1:21:59. Pøi své premiéøe dobìhl Martin Jurièek
s èasem 1:27:09 na pøíjemném 99 místì. Barvy na-
�eho mìsta velmi zdaøile hájili i Pavel Ko�í�ek
s èasem 1:04:01, Petr Sùva (AC AKK Hoøice)
1:18:22, Václav  Èerný (Lempl Boys Hoøice) 1:20:53,
Martin Vávra 1:22:43, Jan Èeøovský 1:25:25, Václav
�ïárský FC Narval Chodovice 1:30:53, Lojza Rejf
(Svartes Hoøice) 1:34:04, Karel Ko��ál (Lempl Boys
Hoøice Hoøice) 1:36:10, Radek Køovina (Svartes Ho-
øice � divize Holovousy) 1:43:20, Petr Tomá�ek
(Svartes Hoøice) 2:04:30 a Ondøej Novák (èas jsem
nikde nena�el). V doplòkovém závodu horských kol
se z hoøických nejlépe umístil na 38. místì  Nikolas
Koøínek, který zdrcujícím fini�em o plné tøi sekundy
porazil svého otce Romana Koøínka.

   Závìrem si opìt neodpustím zmínit kratièkou pi-
kantní zprávu o vzniku tohoto dnes ji� proslulého
bìhu. Pøed 37 lety vznikl závod z hecu a z recese.
Dobe� tehdy v hospodì prohlásil, �e uzavøe sázku s
ka�dým, kdo si myslí, �e dobìhne ze �árovcovy Lho-
ty a� na Zvièinu  nejdéle do dvou hodin. Ka�dá mi-
nuta nad tento limit bude znamenat jedno pivo pro
nìho, naopak ka�dá minuta pod dvì hodiny pak
prohru jednoho piva. Tìch, kteøí se odhodlali k èinu

Hořičtí bojovali a bodovali na ,,Zvíče”
ohro�ujícímu jejich fyzickou integritu, nebylo mno-
ho - celkem ètyøi. VÝSLEDEK (1:37:00) znamenal
pro Dobe�e prohru 92 (slovy DVA A DEVADESÁTI)
piv. Po sedmi letech byl dluh onìch 92 piv skuteènì
a koneènì vyrovnán (mo�ná právì díky tomu nese
bìh své jméno ;-)... A� tak nebo onak, od toho roku
se Zvièina bìhá dodnes. Jak jsme zjistili v zákulisí
(schùze a hospoda), byla tehdy trasa na Zvièinu pøi-
pravena zdaleka nejlépe ze v�ech roèníkù. J. Zvoní-
èek (dlouholetý pøedseda organizaèního výboru)
jako myslivec v tomto revíru cestu na Zvièinu nìko-
likrát pro�el a na�el rùzné zkratky. V rámci pøípravy
byla tehdy trasa znaèena citróny na stromech, které
mìly uhasit �ízeò. To se ji� nikdy v dal�ích letech ne-
opakovalo�                         Sportu zdar, Vít Kotrbáèek

Radostná zpráva pro
ekology

Podaøilo se sestrojit auto, které jezdí na vodu.
Zatím to ale musí být voda z Mexického zálivu.

(Chechtavej tygr)

Pohádka
nejen pro sociální
demokraty 

Milé dìti a neznalí, ale i naivní socialistiètí je-
dinci, dnes si povíme nìco o daòovém systému
a daòových úlevách.

Nebojte se toho názvu, vysvìtlíme si to tak, �e
tomu bude ka�dý rozumìt:

�ilo bylo 10 pánù, kteøí spolu chodili ka�dý den
do restaurace na obìd. Za obìd mìli poka�dé za-
platit dohromady pøesnì 1 000 korun. Pánové
se dohodli na tom, �e se na té tisícovce budou po-
dílet tak, jak platí danì. 

Tak�e: 
�  první ètyøi, ti nejchud�í, neplatili nic. 
�  pátý zaplatil 10 korun, 
�  �estý 30 korun, 
�  sedmý 70 korun, 
�  osmý 120 korun, 
�  devátý 180 korun 
�  a desátý, ten nejbohat�í, 590 korun. 
Takhle to �lo celé roky a nikdo si nestì�oval. 
A� jednou hostinský pøi�el s tím, �e jim dá sle-

vu a bude po nich chtít ka�dý den za obìd jen
800 korun místo 1 000, proto�e jsou to stálí zá-
kazníci. 

To bylo od nìho moc hezké. Jak si ale rozdìlit
tìch u�etøených 200 korun? 

Kdyby ka�dý z deseti pánu platil o 20 korun
ménì, prvních pìt pánù by dokonce dostávalo
peníze za to, �e chodí na obìd. Hostinský jim na-
vrhl se o úsporu podìlit tak, v jakém pomìru
platí za obìd. Vzal si papír a tu�ku a zaèal poèí-
tat. Vy�lo mu toto: 

Pátý pán u� nebude muset platit nic - stejnì
jako první ètyøi, tak�e 100% úspora. �estý bude
platit 20 korun, místo 30, u�etøí 33 %. 

Sedmý bude platit 50 místo 70 korun, u�etøí
28 %. Osmý pán zaplatí 90 místo 120 korun a
u�etøí 25 %. Devátý zaplatí 140 místo 180 korun,
tak�e u�etøí 22 %. Desátý pán, nejbohat�í, bude
platit 490 místo 590 korun. Úspora 16 %. 

Ka�dý z tìch �esti na tom bude lépe ne� pøed-
tím, a ti první ètyøi mohou i nadále jíst zadar-
mo. Jak se ale vzápìtí ukázalo, velké nad�ení ten
návrh nevyvolal. 

�Tak�e já z tìch 200 korun dostanu jen 10?�,
køièel �estý pán, ukázal na desátého, nejbohat�í-
ho, a pokraèoval: �A tenhleten dostane hned
100!� �To je pravda!�, køièel pátý pán, �Já u�et-
øím jen 10 korun, ale on desetkrát víc!�. 

�Opravdu!�, pøidal se sedmý, �tak�e jemu stov-
ku a mnì jen dvacku?!�. 

Rozkøièeli se i první ètyøi pánové: �A my nedo-
staneme vùbec nic? Jak k tomu pøijdeme? Zase
jsou na tom nejhùø ti nejchud�í, jako v�dycky!� 

A v�ech devìt se vrhlo na toho desátého a
ztloukli ho. Pøí�tího dne se desátý pán u obìda
neobjevil. Nijak jim to nevadilo, prostì si sedli a
jedli bez nìho. Kdy� ale do�lo k placení, zjistili
zajímavou vìc: V�ichni dohromady nemìli ani
na polovinu sumy, kterou zrovna projedli. A po-
kud mezitím neumøeli hlady, tak se tomu diví
dodnes. 

A takhle, milé dìti, funguje èeský daòový sys-
tém. I kdy� dojde k daòové úlevì, mají z toho
nejmíò ti, co pøispívají nejvíc. Pokud by ale mu-
seli platit pøíli�, mù�e se stát, �e se pøí�tí den u
na�eho stolu neobjeví. Ve �výcarsku, v Karibiku
a i jinde na svìtì je spousta pìkných restaurací. 

Hádanka jako prémie: 
Proè mají spolu ÈSSD a KSÈM nejvíc hlasù? 
Odpovìï: Proto�e jejich volièi reprezentují
pøedev�ím pány è. 1-5. I paraziti na dávkách
mají hlas. 

Tak se dìti podívejte, co zase pøilétlo do té
na�í schránky z internetu:

   

A nakonec i tentokrát pohádka

Bystré oko postřehne, že start závodu je 9 kilometrů od Hořic a Daleko od Moskvy

Dal�í informace na www.kinohorice.cz.
Telefon 493 622 828

Rezervace pøes SMS: 604 194 184.


