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Od Svatého Bartolomìje slunce ménì høeje � Rostou bedly a høiby � A dluhy � A muchomùrky � Jak jisti jsou si
kroketisti � Jak nám sbìratelé bronzu znièili dal�í pomník � Kam nás poslala královna � Zmizelé Hoøice, zmizelý
bejèek, zmizely i nìjaké penì�enky � Nechoïte jen tak � Bì�te na pivo � Nebo na Dachova, tam mù�ete jen tak �

Spoèítejte si vypínaèe � Prohlédnìte si chalupu                                                  Máte prachy? Ètìte noviny � Stojí 6 korun

NA ZÁŘÍ

Mgr. Jan Kulhánek
Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice

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

ADVOKÁT

Drby a bejkárny

Šestý ročník štafetového
běhu Hořicemi
– Běh Vítězství

V�esportovní kluby Sporting Havana a Globál Ho-
øice poøádají dne 2. 10. 2010 v poøadí ji� �estý  roè-
ník soutì�ního klání ve �tafetovém bìhu devítièlen-
ných dru�stev  (9  x  cca 250m) � �Bìh vítìzství�. Dí-
ky rozhodnutí bì�ecké �jury� se do leto�ního roèní-
ku mohou opìt pøihlásit i novì pøíchozí dru�stva.

Tato velkolepá  událost probìhne na zdej�í komu-
nikaèní síti (silnice) s jednorázovým startem od po-
mníku Mistra Jana Husa a cílem u Vì�e samostat-
nosti (tra� závodu povede Husovou ulicí pøes ná-
mìstí Jiøího z Podìbrad, dále v protismìru závodù
300 zatáèek Gustava Havla a� k souso�í legionáøù).
Slavnostní start dle poètu pøihlá�ených vypukne
s výstøelem nejmenované palné zbranì dne 2. øíjna
2010 v 11 hodin dopoledne. Startovné se neplatí!
Sportovci bì�í na vlastní nebezpeèí, ale celý prùbìh
závodu probìhne v doprovodu vozidel Policie ÈR a
Mìstské policie v Hoøicích. Pro první tøi umístìná
dru�stva jsou pøipraveny pohárové trofeje. Po do-
konèení závodu a jeho slavnostním vyhlá�ení je na-
plánováno pro zúèastnìné borce sportovní odpoled-
ne s besídkou.

Pøihlá�ky do závodu je nutno podávat pøedem u
osoby øeditele závodu Víti Kotrbáèka, nebo na tel.
èísle 606 109 852 (slabomyslní a nezletilci nevolej-
te). Tì�íme se na Va�i úèast. Doposud pøihlá�ení:
Sporting Havana, Globál Hoøice, Grey Grizzlies Ho-
øice, Sr�ni Holovousy a Teenagers Hoøice. Uzávìrka
pøihlá�ek 1.10.2010 ve 23:00. Tì�íme se na Va�i
úèast.                                                                                         VpK

KANDIDÁTKY STRAN DO OBECNÍCH VOLEB
ODEVZDÁNY K REGISTRACI

Starosta Ivan Doležal
má v úmyslu
svou pozici obhájit

Ve vyhlá�eném termínu (10. srpna) byly správ-
nímu odboru radnice odevzdány k registraci kan-
didátky sedmi stran a sdru�ení, které se budou
ucházet o hlasy obèanù v øíjnových obecních vol-
bách. Po registraci a pøípadných zmìnách zveøej-
ní Hoøické noviny jejich oficiální podobu ve svém
pøí�tím èísle (29. záøí). Kandidujících stran je o
dvì ménì, ne� v minulých volbách 2006, kdy jich
bylo devìt.

NÁZVY VOLEBNÍCH STRAN PRO OBECNÍ
VOLBY 15. A 16. ØÍJNA 2010:

 

Vìci veøejné (politická strana). 
�ance pro rozvoj (sdru�ení politické strany
SNK Evrop�tí demokraté
a nezávislých kandidátù). 
Volba pro mìsto (sdru�ení politické strany
Volba pro mìsto a nezávislýchkandidátù). 
TOP 09 - Nezávislí �Za Hoøice krásnìj�í�
(sdru�ení politické strany TOP 09
a nezávislých kandidátù) 
Èeská strana sociálnì demokratická
(politická strana). 
Komunistická strana Èech a Moravy
(politická strana). 
Obèanská demokratická strana
(politická strana). 

Jièín (mìsto pohádky) 27. srpna slavnì otevøe
koupali�tì, Hoøice (mìsto bez bariér) o týden
pozdìji na koupali�ti sezónu slavnì ukonèí:

Ukončení letní sezóny
na Dachovech

Letní koupací sezóna bude letos opìt, jak se slu-
�í a patøí, slavnostnì ukonèena. Slavnost ukonèe-
ní bude zapoèata v nedìli 5. záøí o 14 hodinì,
ukonèení Slavnosti ukonèení se pøedpokládá je�-
tì tého� dne, maximálnì v úterý. Nové kousky a
triky pøedvede soubor hoøických mu�oretù ART-
róza (a je nanejvý� pravdìpodobné, �e dorazí
i nemlich takový, av�ak dámský spolek ma�ore-
tek Viróza). Hudbu obstará Acoustic Band, soutì-
�í pro dìti se zúèastní pokud mo�no hlavnì dìti.
Oèekává se i pøíjezd motorových veteránù a obe-
censtvu bude pøedvedena i originální kolobì�ka,
na ní� dosáhla svého Nad Slunce Jasného Vítìz-
ství na jarních závodech hoøická rodaèka, pøebor-
nice a dr�itelka 14 medailí Stáòa (která porazila
druhou Zbránkovou o plných 19 sekund, jak
správnì uvedly Hoøické noviny v èísle 7 � a niko-
liv pouze tìsnì, jak se nesprávnì pøedtím myslelo
a psalo). Dostaví-li se osobnì, bude na místì pro-
volána Královnou Kolobì�kou První, aby tak po-
�ramocená presti� aspoò trochu byla napravena.
Nedostaví-li se, bude alespoò v zastoupení provo-
lána druhá Zbránková, pouze v�ak Královnou Ko-
lobì�kou O Plných 19 Sekund Druhou. Náv�tìv-
níci dostaviv�í se v kostýmech z tøicátých let mi-
nulého století budou moci vstoupit zdarma. Je
samozøejmì mo�né dostavit se i zcela bez kostý-
mù (v takovém pádì bude v�ak úèelné odpovìdnì
zvá�it mo�ný dopad na �ivotní prostøedí).

Jaroslav Fátor, Jiří Fátor, Jaroslav Nekvapil,
Radoslav Bílek, Vladimír Körner, Vladimír
Studený a Jana Fátorová se dobrovolně

přihlásili a vyrazili na pomoc do vodou postiže-
ných severních Čech. Krizový štáb je přidělil

do hodně postiženého města Raspenava, které
z médií všichni známe. Hořičtí hasiči byli

nasazeni na rizikovou práci na mostní kon-
strukci, odstraňovali motorovými pilami

překážky, odčerpávali vodu ze zatopených
domů, vyklízeli školní jídelnu a další zaplavené

domy, čistili studny. 
Všem jim patří velké poděkování.

Zdroj: www.horice.org.

Hořická sbírka doručena
do obce Višňová

Ve ètvrtek 19.8.2010 byly doruèeny potøebné vìci
do obce Vi�òová. Obec patøí mezi nejvíce posti�ené
leto�ními povodnìmi. Podìkování patøí v�em obèa-
nùm, kteøí pøivezli vìci a sbírku podpoøili. Velké po-
dìkování patøí hoøickým dobrovolným hasièùm,
kteøí se støídali ve slu�bì pøi pøebírání vìcí a dále za-
mìstnancùm správních èinností a zdrav. a soc. od-
boru úøadu, kteøí zajistili distribuci letákù, slu�bu
pøi pøebírání vìcí a transport vìcí na místo urèení.
Starostka obce Vi�òová paní Matu�ková vzkazuje
�velké podìkování Hoøièákùm�.

Holky ze sámošky
a případ
zmizelého bejčka

Po úspìchu se záchranou kocourka (viz Hoøické
noviny 7/2010) rozhodly se holky ze sámo�ky pro
partnerství s dobytèetem. Bejèka postavily pøed
sámo�ku a dostal za úkol upozoròovat na èerstvé
mléko v akci. Na noc ho dávaly ke kase, asi kvùli
zlodìjùm (ne snad aby tu kasu hlídal, spí� aby ho
nìkdo venku neukradl). Pøesto se jednoho dne
bejèek na svém místì neobjevil, ani dne následu-
jícího, atakdále. Je�tì ne� doèista zmizel, stihli
jsme jej vyfotit. Báli jsme se, �e jim zase utekl na
strom (jako ten kocourek), ale prý si ho odvezl
majitel. Bejèek toti� nedojil a nedojil a nedojil.
Ov�em v�evìdoucí Hoøické noviny vìdí v�echno a
vzkazují, �e si to hned myslely: �Pane in�enýre,
ten bejèek vám dojit nebude a nebude a nebude,
proto�e je døevìnej a døevìnej a døevìnej...�

Zmizelé Hořice
Na reprodukci je jedna ze dvou nejstarších fotografií Hořic. Je jí něco přes 140 let. Je součástí

souboru, který, podle dohody s nakladatelstvím Paseka,  připravuje hořické muzeum k publikaci
v edici Zmizelé Čechy. Ta se už nějaký rok zaměřuje, slovem i obrazem, na proměny našich měst.
Obrazová část má obsahovat cca 160 fotografií zmizelých, nebo výrazně proměněných staveb

a urbanistických celků, doplněných reprodukcemi vyobrazení provedených malířskými či grafický-
mi technikami. Muzeum se domnívá, že má ve sbírce prakticky všechno, co pro publikaci připadá

v úvahu. Přesto se osměluje požádat spoluobčany, kteří vlastní dokumenty uvedené povahy
a chtěli by svolit k reprodukci, aby je přinesli do muzea k posouzení. Může se také stát, že kopie

obrázků, uložených v muzeu, existují někde v lepší kvalitě. A nemusí jít nutně o záběry z 19. století,
někdy se špatně shání i dokumentace zmizelých objektů mnohem mladších (od Jiřího Helingra má

muzeum například obrázek restaurace ve Smetanových sadech, která existovala ještě před
dvaceti lety, vzácné jsou i kvalitní staré letecké snímky). Na redakci obrazové i textové části se už

nějaký čas pracuje a má být dokončena v následujících měsících tak, aby byl celý materiál do
konce roku předán vydavateli. Na začátku roku 2011 má být kniha dána do výroby. Zároveň

muzeum připravuje výstavní zvětšeniny historických fotografií a plánuje se, v první polovině
příštího roku, realizace stejnojmenné výstavy.  Expozice se tak stane adekvátním prostředím pro

slavnost uvedení publikace na trh, jakož i pro potěšení poučení obyvatel a návštěvníků města.

Moudrost dne
Není divu, �e jsem zmaten. Jeden z mých rodièù

byl mu� a druhý �ena.                    (Chechtavej tygr)

Bejček Partner před sámoškou před zmizením.

Hořičtí hasiči pomáhali v postižené Raspenavě
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ZLODĚJI JSOU ČÍM DÁL VÍCE DRZEJŠÍ
Hoøice - 17. srpna po osmé hodinì zamìstnali poli-

cisty tøi mu�i snìdé pleti, kteøí mìli v jednom z mar-
ketù v Hoøicích odcizit zbo�í. Pøi odchodu z prodej-
ny, kde si zakoupili pouze jeden kelímek s hoøèicí,
neunikli pozornosti obsluhujících pracovníkù, kteøí
si v�imli jejich nápadnì vycpaných bund.

V okam�iku, kdy se je pracovníci sna�ili zastavit,
vybìhli v�ichni tøi ven na parkovi�tì, kde nasedli do
vozidla Ford Mondeo a odjeli smìrem k hlavní silni-
ci Jièín � Hradec Králové. I kdy� na místo okam�itì
vyjely policejní hlídky, pøesto ji� nikde vozidlo ani
podezøelou posádku nena�ly.

Zdroj: TM PÈR Jièín

�Dobrý den, já jsem z úøadu a pøinesl jsem vám pe-
níze�. Tak nìjak se pøedstavil v pondìlí 2. srpna ne-
známý mu� osmasedmdesátileté �enì, kterou pøed
polednem nav�tívil v jejím domku v Sobotce.

Moc dobøe vìdìl, �e vhodnì zvolená slova jsou zá-
rukou úspìchu. A nemýlil se. Kdo by odmítl úøední-
ka, který mu jen tak �pøinesl� peníze. Pochopitelnì
se v takových pøípadech v�dy jedná o záminku, pod
kterou se podvodníci snadno a rychle dostanou do
vybraných domácnosti.

I v tomto pøípadì finta zabrala a dùchodkynì po-
zvala mu�e dovnitø. Ten ji v kuchyni po�ádal o roz-
mìnìní pìtitisícové bankovky a pøitom ji drze sahal
do skøíòky. V této chvíli ho mìla seniorka z domu
vyhnat. To v�ak neudìlala a místo toho, aby se s ním
rychle rozlouèila, bìhala po domì a shánìla peníze
na rozmìnìní. Kdy� mu je pøedala, tak ji pro zmìnu
pøikázal, aby �la spoèítat v�echny elektrické vypína-
èe. Od jejich poètu se toti� mìla odvíjet vý�e údajné-
ho státního pøíspìvku. A tak �ena neváhala a hned
spìchala vypínaèe poèítat. Ani vetøelec nezahálel,
vnikl do obývacího pokoje, kde jejímu synovi odcizil
penì�enku, ve které mìl ulo�ené osobní doklady a
nìkolikatisícovou hotovost. Poté ji� mìl velmi na-
spìch a kupodivu ho vùbec nezajímalo, kolik vypí-
naèù vlastnì �ena napoèítala. Ta a� po jeho odchodu
zjistila, �e si s sebou vzal i zmínìnou penì�enku.

Seniorka uvedla, �e mu� byl ve vìku kolem 45 let,
asi 175 cm vysoký, mìl mohutnou postavu, kulatý
oblièej a tmavé nakrátko støi�ené vlasy. Na sobì mìl
krátké svìtlé kalhoty pod kolena, �us�ákovou bundu
tmavé barvy a na hlavì tmavì modrou k�iltovku.

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí by k uvedené-
mu mu�i nebo pøípadu mohli podat jakoukoliv in-
formaci, aby tak uèinili prostøednictvím linky tísòo-
vého volání 158 nebo pøímo na policejní slu�ebnì.

MILOVICE:
SLUNEČNÍKY ZLÁKALY NEZNÁMÉHO ZLODĚJE

Pro ètyøi sluneèníky a dìtské plastové pískovi�tì si
zde �skoèil� v noci ze soboty na nedìli neznámý zlo-
dìj. Dva sluneèníky s nápisem Kofola a dva s logem
Budìjovický Budvar odcizil od budovy jedné z míst-
ních restaurací. Vzal si i pískovi�tì ve tvaru hrocha v
modrém provedení.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na èástku nejménì
40 tisíc korun. Kdo je pachatelem, vy�etøují hoøiètí
policisté.                                                                                  (kle)
VANDAL ROZBIL VÝLOHU

Hoøice - V sobotu 7. srpna úøadoval v pozdních
noèních hodinách v Hoøicích dosud neznámý van-
dal. Terèem jeho útoku se stala v Husovì ulici výloha
jedné z prodejen, kterou nezji�tìným pøedmìtem
rozbil. Majitel vyèíslil �kodu na nejménì 10 tisíc ko-
run. Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin po�ko-
zení cizí vìci. V pøípadì dopadení hrozí pachateli
trest odnìtí svobody a� na jeden rok.
VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA V PODHORNÍM
ÚJEZDU

Bìhem noci na nedìli 8. srpna se vloupal neznámý
pachatel v Podhorním Újezdu do osobního vozidla
�koda Fabia, které bylo zaparkované pøed jedním z
rodinných domù. Dovnitø se dostal oknem, které
rozbil, a poté ze støedového panelu palubní desky
odcizil autorádio Sony a z pøihrádky spolujezdce
èelní panel k autorádiu a k navigaci TomTom. Maji-
tel vyèíslil �kodu na 13 tisíc korun. Kdo má vloupání
na svìdomí, teï vy�etøují hoøiètí policisté.
VLOUPÁNÍ DO TŘÍ VOZIDEL V HOLOVOUSÍCH

Holovousy - V noci na sobotu 7. srpna úøadoval v
Holovousích neznámý pachatel, který se pod rou�-
kou tmy vloupal do tøí zaparkovaných vozidel.

Jako první pøi�lo na øadu vozidlo �koda Felicia,
které bylo zaparkované pøed jedním z domù. Uvnitø
pachatel odcizil ze støedového panelu palubní desky
autorádio s CD pøehrávaèem. Dále u vozidla prorazil
palivovou nádr�, ze které odèerpal 30 litrù benzínu.

Stejným zpùsobem se vloupal i do vozidla Peugeot
306, které bylo zaparkované na návsi. I v tomto pøí-
padì uvnitø odcizil autorádio s CD pøehrávaèem.

Do tøetice se terèem jeho útoku stalo osobní vozi-
dlo �koda Felicia Combi, které stálo na volnì pøí-
stupném místì vedle rodinného domu. Zlodìj v
tomto pøípadì po�kodil palivovou nádr�, ze které
odèerpal 30 litrù benzínu. Majitelé vyèíslili celkovou
�kodu na nejménì 11 tisíc korun.

„Dobrý den,
já jsem vám přinesla
peníze,
ale nejdřív mi rozměňte
pětitisícovku
a potom si natočte
kbelík vody...“

Herecký výkon, za který by se nemuseli stydìt ani
ti nejvìt�í umìlci, pøedvedla ve støedu 11. srpna do-
poledne asi padesátiletá �ena snìdé pleti v Jièínì.

Nìkolik minut pøed desátou hodinou oslovila na
chodbì jednoho z bytových domù v ulici U Stadionu
ètyøiasedmdesátiletou dùchodkyni s tím, �e nese
pøeplatek za vodu. Vidina penìz zøejmì dùchodkyni
pøimìla k tomu, �e neznámou �enu pozvala do svého
bytu. V kuchyni pak do�lo na vyplacení tisícikoruno-
vého pøeplatku. A jak to v takových pøípadech bývá,
�hereèka� mìla pouze pìtitisícovou bankovku, na
kterou chtìla vrátit. Ani to seniorku nevarovalo a
klidnì pøed ní odhalila skrý�e se svými úsporami.

Z vetøelkynì se pak rázem stala odbornice pøes
kvalitu vody. Hostitelce pøikázala, aby v koupelnì
natoèila kbelík vody, �e zmìøí mno�ství chlóru.
V dobì, kdy stará paní toèila vodu v koupelnì, zùsta-
la �ena v kuchyni, kde penzistce �vyrabovala� obì
skrý�e. Kdy� mìlo dojít na slíbené mìøení kvality
vody, musela si najednou odskoèit do vozidla pro
potøebné pøístroje. Pochopitelnì se u� nevrátila. A�
po jejím odchodu stará paní zjistila, �e je chud�í o
nìkolik tisíc korun.

Seniorka uvedla, �e �ena byla ve vìku kolem 45 let,
mìla men�í �tíhlou postavu a tmavé dlouhé vlasy
svázané do culíku. Na sobì mìla bílé kalhoty, bílou
halenku a na hlavì bílý klobouk.

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí by k uvedené-
mu pøípadu nebo k podezøelé �enì mohli podat ja-
koukoliv informaci, aby tak uèinili prostøednictvím
linky tísòového volání 158 nebo pøímo na policejní
slu�ebnì.

Tento pøípad by mìl být varováním pro ostatní se-
niory, aby si v �ádném pøípadì nepou�tìli do svých
bytù a domovù cizí osoby. Jen tak mohou ochránit
svùj majetek pøed nenechavými prsty zlodìjù.

Pánské, dámské, dětské

Otevřeno i v sobotu

Nákladná a technicky nároèná stavba nového vo-
dovodu je pøed dokonèením, nedoèkala se v�ak jed-
noznaènì kladného pøijetí mezi Dachováky samot-
nými. Situací se pøed nìkolika dny zabývala Tereza
Èerná v Jièínském deníku:

Dachovská petice proti
novému vodovodu

(Jièínský deník 13. 8. 2010) - Koneènì se zaèala re-
alizovat výstavba nového vodovodního øadu na Da-
chovech v Hoøicích. Èást místních je ale proti. O vý-
stavbì nového vodovodu na Dachovech se mluvilo
více ne� deset let. Letos mìsto pøestalo mluvit a za-
èalo s realizací. Impulsem byl èasto poruchový stav
potrubí a mimo jiné i zpráva hygienikù, která jasnì
uvádìla, �e zdej�í voda není vhodná pro dìti do �esti
let a tìhotné �eny. Tyto argumenty v�ak zøejmì ne-
pøesvìdèily 27 dachovských obyvatel (v obci trvale
�ije kolem 70 obèanù) a sepsali proti novému vodo-
vodnímu øadu petici.

Ne� si øekneme, proè petici podali, shrneme si ale-
spoò základní fakta o projektu. Stavba zaèala letos
koncem kvìtna a potrvá do listopadu leto�ního roku.
Její celkový rozpoèet je 22 milionù korun. Z toho de-
set milionù dalo ministerstvo zemìdìlství, dvìma
miliony korun pøispìl Královéhradecký kraj a zby-
lých deset je v re�ii mìsta. Výstavbu má na starosti
firma Kvis Pardubice. Pùvodní zdroj a rozvod vody
bude nahrazen dodávkou z nového hoøického vodo-
vodu, jeho� provozovatelem bude Vodohospodáøská
a obchodní spoleènost Jièín.

Dachov�tí tak budou mít koneènì bezporuchový
pøíjem vody, která bude navíc nezávadná a kvalitní.
Na druhou stranu bude její cena zvý�ena ze souèas-
ných dvaceti zøejmì na tøicet korun za metr krychlo-
vý. A to se právì lidem nelíbí. Celkem oprávnìnì se
bojí, �e by je voda pøi�la draho. Napou�tìjí s ní toti� i
domácí bazény. Navíc se obèanùm pøíli� nezamlou-
vá ani nìkolikatisícová èástka za poøízení pøípojky,
kterou si ze zákona musí hradit sami.

�V podané petici místní obèané navrhují zachovat
oba vodovody, co� je pro nás ekonomicky naprosto
nemyslitelné,� vrtí hlavou starosta Hoøic Ivan Dole-
�al. Starý vodovod je vyrobený z eternitových tru-
bek, které pøi vìt�ím tlaku vody mohou prasknout.
Údr�ba pak bývá velmi nákladná �Jen opravy nás
stály v minulých letech desítky tisíc korun,� øíká
dále starosta. Také dodává, �e jde jen o jednu skupi-
nu lidí. Ostatní s novým øadem problém nemají.

Místní si také stì�ovali, �e nebyli vèas a dostateènì
o plánované stavbì informováni. Radnice na to rea-
guje s tím, �e poskytla dopøedu informace na webo-
vých stránkách mìsta Hoøic a v pùlce kvìtna s Da-
chovskými uspoøádala i informativní schùzku. 

Starý vodovod ale nebude zlikvidován, dostane no-
vou funkci. Bude slou�it jako pøítok do místního pøí-
rodního koupali�tì, které se ka�dý rok potýká se si-
nicemi. Jeliko� se v okolí nádr�e vyskytují chránìní
èolci, nemù�e ji mìsto o�etøovat chemikáliemi. Nový
pøítok vody by tak mìl místo toho pomoci k èist�í
vodì. Uvidíme, jak se dachov�tí k problému dál po-
staví. Jasné je to, �e stavbì ji� v tomto momentu za-
bránit nemohou.                               Autor: Tereza Èerná

Zájezd do města Kerepés
Vedení mìsta neodolalo poku�ení a pøijalo pozvá-

ní na slavnost vinobraní ze spøáteleného severoma-
ïarského mìsta Kerepés. Do Maïarska se vypraví
Hoøièákù hned celý autobus: hoøickou kulturu bu-
dou na slavnostech reprezentovat také orchestr Da-
libor a soubor mu�oretù ARTróza. Pokud pamì�
sahá, pro oba soubory to bude prozatím nejvzdále-
nìj�í vystoupení.

„Dobrý den,
já jsem z úřadu a přinesl
jsem vám peníze,
ale nejdřív mi rozměňte
pětitisícovku
a potom si spočítejte
vypínače...“

Toto není portrét opravdického úředníka (ani
kandidáta do obecních voleb) avšak kandidáta
na trestní stíhání. Tak nějak vypadá podvodník,

který okrádá babičky. Jedná se o takzvaný
policejní identikit muže, který je podezřelý

z krádeže peněz v Sobotce.
Zkrátka, až k vám někdo takový přijde,

že chce rozměnit pětitisícovku, nic mu nevěřte,
vyhoďte ho a zavolejte na policii (158).

Policejní zpravodajství

V září dojde k uzavírce
Macharovy ulice

Z dùvodu stavebních prací na nové kanalizaèní
a vododvodní pøípojce bude od ètvrtka 2. záøí
od 6 hodin do soboty 11. záøí do 20 hodin
uzavøena Macharova ulice.

Uzavírka bude øádnì vyznaèena dopravními znaè-
kami, uzavøený úsek má déku cca 250 m, délka zna-
èené objí�ïky bude cca 1000 m. Majitelùm dotèe-
ných parcel a nemovitostí bude umo�nìn pøístup
po dohodì s provádìjící firmou tak, aby nedo�lo
k naru�ení u�ívání.           Odbor dopravy, MÚ Hoøice

Žižkova ulice do konce
srpna uzavřena

Z dùvodu stavebních a rekonstruèních prací na ko-
munikaci a chodnících bude èást �i�kovy ulice v
úseku od Z� Na Daliborce po køi�ovatku s ulicí Ba-
rákovou a Strozziho i nadále od pondìlí 16. do úterý
31. 8. 2010 uzavøena.

Objízdné trasy budou znaèeny pøíslu�nými znaè-
kami (délka uavírky cca 250 m je nahrazena objí�ï-
kou cca 1000 m).

Zdroj: Odbor dopravy, MÚ Hoøice

Zloději poničili obelisk
u Sadové

Neznámí zlodìji po�kodili v noci na 19. srpen po-
mník rakouského 49. pì�ího pluku stojící u hlavní
silnice mezi obcemi Sadová a Lípa. Vedoucí památ-
níku bitvy 1866 na Chlumu Ale� Chvojka odhadl, �e
�koda mù�e dosáhnout a� milionu korun.

�Po�kozené èásti pomníku, který pøed �esti lety
pro�el kompletní rekonstrukcí, jsme pøevezli k pa-
mátníku na Chlum. Nyní budeme zji��ovat rozsah
�kod, ale odhadujeme to mezi pùl a milionem ko-
run,� øekl Chvojka. Podle policie se zlodìj èi zlodìji
zøejmì pokusili o kráde� èásti pomníku. �Kdy� se na
nìj sna�ili vylézt, èást pomníku spadla na kraj silni-
ce a po�kodila se,� øekla mluvèí.

Areál boji�tì na Chlumu je vyhlá�en památkovou
zónou a v okolí Chlumu je zachováno pres 400 rùz-
ných pomníkù. Bitvy u Hradce Králové se 3. cerven-
ce 1866 zúèastnilo témeø 440.000 vojákù. Útoky
vandalù a zlodìjù na tyto památky nejsou ojedinìlé.
Napøíklad v roce 2008 vandal po�kodil pomník ra-
kouských delostrelcu z bitvy na Chlumu z roku 1866
v katastru obce Nedìli�tì na Hradecku. Pachatel na
pomníku ponièil plastiku dvouhlavého orla a pod-
stavec, vznikla �koda za 120.000 korun.                 CTK

Veterán od Dukly Josef Vitoch vydal dvì
knihy váleèných vzpomínek. Jsou k dostání v
muzeu a v informaèním støedisku za 190,- a
za 200,- Kè.

Vydejte
se skautskou
stopou
Støedisko Junáka v Hoøicích srdeènì zve

rodièe s dìtmi na akci Skautskou stopou.
Zábavné odpoledne plné soutì�í a høíèek

pro dìti probìhne v nedìli 5. záøí od 13
do 17 hodin ve Smetanových sadech.
Pøipraveny budou rùzné hry pro �ikovné
ruce, rukodìlné èinnosti, sportovní soutì�e a
zápolení, lanové aktivity, hlavolamy a tøeba
i lukostøelba.

�My s mamkou urèitì pøijdeme. Byla jsem
se skautem na táboøe a moc se mi to líbilo,�
tì�í se teprve �estiletá svìtlu�ka Editka �ku-
balová, která nav�tìvuje dru�inu pøed�kolá-
kù. �Já u� budu pomáhat s pøípravou disci-
plín, letos pøipravujeme labyrint. Ale urèitì
se vystøídáme a pùjdu si zkusit i dal�í aktivi-
ty, v�dycky se tam najde nìco nového, co mì
zaujme,� øíká její patnáctiletá sestra Cilka,
která se podílí na pøípravì.

Skauti touto akcí ka�doroènì pøibli�ují ve-
øejnosti, co v�echno se dá ve skautských od-
dílech za�ít. Skauting dává dìtem pøíle�itost
získat kamarády, nenudit se a pro�ít nìjaké
dobrodru�ství. Skautský oddíl je pøedev�ím
parta kamarádù a s nimi zábava, která
dává smysl.

 �Záøí je nejlep�í doba k pøihlá�ení dítìte do
skautského oddílu a právì tato akce mù�e
rodièùm i dìtem ukázat, jak to ve skautu
chodí,� øíká Eugenie Hanèarová, vedoucí
hoøického støediska. �Rodièe si mohou osob-
nì popovídat s vedoucími i dìtmi, které u�
oddíl nav�tìvují, a prohlédnout si prezenta-
ce na�í èinnosti.�

V Hoøicích v souèasné dobì pùsobí tøi dìt-
ské oddíly, kam chodí chlapci i dìvèata u� od
5 let.

Více informací o skautech získáte na webu
www.junakhorice.cz, nebo pokud se vydáte
v nedìli 5. záøí skautskou stopou.

Jarèa Nekvapilová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Velká družba čtyř
měst, plán hořické
radnice

Velká vize mezinárodní spolupráce mìst po
vzoru Visegrádské ètyøky se je�tì letos zøejmì
naplní. Hoøice mají blízko k dohodì s polským
mìstem Jablonka, s ním� by chtìly podepsat
partnerskou smlouvu. Podobným zpùsobem loni
stvrdily dohodu o spolupráci s maïarským mìs-
tem Kerepes a pøed tím se slovenskou Trstenou.

�S polskou stranou dolaïujeme u� jen detaily
partnerské smlouvy. Pokud hoøiètí zastupitelé
dohodu schválí, budeme moci zaèít pøipravovat
projekty a díky tomu �ádat o dotace z Evropské
unie,� øekl hoøický starosta Ivan Dole�al.

Starosta doufá, �e se podaøí smlouvu upøesnit
do konce prázdnin, aby ji mohlo schválit zastu-
pitelstvo na nejbli��ím zasedání, které se usku-
teèní v záøí. �Bylo by skvìlé, kdybychom to
zvládli je�tì do konce tohoto volebního období,
aby u� nové zastupitelstvo mohlo zaèít s dru�eb-
ními mìsty jednat o konkrétních projektech.
Existuje toti� velká �ance, abychom pøi této �iro-
ké spolupráci ètyø pøeshranièních mìst dosáhli
na dotaèní peníze z fondù,� dodává.

Mìsto Jablonka le�í v polské èásti regionu Ora-
va a �ije v nìm zhruba pìt tisíc obyvatel. Podle
Dole�ala má tamní úøad také pøibli�nì stejnou
spádovou pùsobnost pro okolní obce, s celkovým
poètem asi osmnáct tisíc obyvatel. �Zaujala mì i
jedna zajímavá shoda, stejnì jako u nás, i v Jab-
lonce, v Trstené a v Kerepesi se hraje fotbalová
soutì� na shodné úrovni, jejich i ná� pøebor od-
povídá asi páté lize,� dodává s úsmìvem Dole�al.

Kontakt na Jablonku získaly Hoøice pøes slo-
venskou Trstenou, která s tímto polským mìs-
tem spolupracuje u� del�í dobu a v souèasné
dobì se díky tomu uchází o peníze z evropských
fondù na spoleènì pøipravené projekty.

Tereza Èerná

Pískovcové sochy se
vracejí z Hradce
Králové zpět do Hořic...

Plastiky ze dvou posledních sympozií byly in-
stalovány v sochaøském parku sv. Josefa.

Náv�tìvníkùm galerie pod �irým nebem, ale i
turistùm, kteøí pùjdou èi pojedou po cyklostezce,
se naskýtá nový pohled na instalaci dìl, je� done-
dávna zdobila královéhradecké nábøe�í Labe. Na
základì smlouvy s magistrátem mìsta Hradec
Králové se pískovcové sochy opìt vracejí do míst,
kde byly pùvodnì vytvoøeny. Jejich pou� do kraj-
ského mìsta je souèástí projektu, na nìm� se po-
dílí magistrát mìsta Hradec Králové ve spolu-
práci s mìstem Hoøice. Tato akce je dokladem
toho, jak pøíkladnì mohou kooperovat sousední
mìsta rozdílné velikosti.

Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka

Co se s odpady dìje poté, co je vyhodíte do barev-
ných kontejnerù? Co v�echno vzniká z roztøídìných
odpadù? Neznáte odpovìï? Podívejte se dále a mo�-
ná budete pøekvapeni.

Ve�kerý odpad nejdøíve putuje na specializované
tøídící linky. Doposud nebyl vynalezen �ádný spo-
lehlivý automatický stroj, který by se vyrovnal lid-
skému oku, a proto se v�e nejdøíve tøídí ruènì. Tøí-
dìní ka�dého odpadu má jasná pravidla.
PAPÍR

Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, èaso-
pisy, kanceláøský papír, reklamní letáky, knihy, se�i-
ty, krabice, lepenku, kartón a papírové obaly (napø.
sáèky). Slo�ení v�ech tìchto druhù papíru se li�í, a
proto na tøídící lince dochází k roztøídìní na jednot-
livé druhy. Dotøídìný papír se potom lisuje do balí-
kù a odvá�í se k dal�ímu zpracování. Z vytøídìného
papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, se�ity,
lepenkové krabice, obaly na vajíèka nebo toaletní
papír. Papír je mo�né recyklovat a� sedmkrát!
SKLO

Kontejner na sklo mù�e být zelený i bílý. Do bílého
kontejneru patøí èiré sklo a do zeleného kontejneru
barevné sklo. I sklenìný odpad je pøed dal�ím zpra-
cováním ruènì pøedtøídìn. Rozdìlené støepy pak
putují na speciální automatickou linku, kde lidskou
práci pøebírá poèítaè. Ten zajistí vysokou èistotu vy-
tøídìného skla tak, aby u� nic nebánilo jeho dal�ímu
zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat témìø

Informace è. 5 o aktuální stavu prací na vybra-
ných objektech zaøazených do �Hoøice � mìsto
bez bariér� k 10. srpnu 2010: V minulé informa-
ci pøed prázdninami jsme uvedli nìkteré údaje o
rozsahu celého programu �Hoøice � mìsto bez
bariér�, jeho pøípravì a postupné realizaci. Prá-
ce probíhají podle harmonogramu prací, který
je pravidelnì po jednotlivých objektech upøes-
òován a nejménì jednou za mìsíc aktualizován.

Základním sledovaným termínem je termín
celkového dokonèení v øíjnu 2011, který je uve-
den ve smlouvì mezi Mìstem Hoøice a firmou
HOCHTIEF CZ, a.s. Hoøice � mìsto bez bariér

V èervenci byly dokonèeny a po závìreèné kon-
trolní prohlídce pøedány do u�ívání napø. chod-
ník v Husovì ulici (u Milety), chodník v Mácho-
vì ulici, chodník Pod Lipou a chodník v Jande-
rovì ulici (u DPS). O vydání kolaudaèního sou-
hlasu bylo po�ádáno pro objekt køi�ovatka u ná-
dra�í ÈD, veøejné osvìtlení v Janderovì a �krou-
povì ulici, rampy a schodi�tì v Pøemyslovì ulici
(u prodejny Jednota na sídli�ti), chodník na se-
verní stranì Riegrovy ulice a bezbariérová ko-
munikace s výtahem v Dìtském støedisku u ne-
mocnice.

Stavební práce na bezbariérových úpravách
vstupù byly dokonèeny v budovì Mìstské policie
a v závìru jsou ve �kolní budovì Z� Husova a Z�
Na Habru.

Miroslavu Procházkovi se Hoøické noviny líbi-
ly, tak nám poslal èlánek:

Pan øídící uèitel
Letos na jaøe projevili úctu na høbitùvku na

Brdì u rovu uèitele Josefa Kocourka. Od jeho na-
rození uplynulo sto let. Hezký èin od jeho �ákù.

Pøikládám vzpomínku na vesnické uèitele, kteøí
jako on vy�li z uèitelského ústavu v Jièínì a pùso-
bili v regionu novopackém: pan øídící Ku�el -
Kumburský Újezd, Zajíc - Úbislavice, Knap -
�ïár, �ourek - Bìlá u Pecky, Machek - Stupná,
Havel - Bukovina, �eps - Ro�kopov, Horèièko -
Jièín, Polák - Radim, Gabriel - Høídelec, Rejòák -
Vidochov, Kodym - Karlov atd.

Radkyòský uèitel Rychtaøík uèil tøi dny doma a
dvy dny �lapal do �tikova. Za cesty do �tikovské
malotøídky dostával roènì jedno pod�ití a jedny
nové podrá�ky bot. V Karlovì uèil vyslou�ilý
kaprál Nìmeèek, dostával deputát jako panský
hajný. Od dìtí vybíral sobotáles, pøivydìlával si
pøedením, chytal èí�ky a uèil je v kleci zpívat.
Ptáèky prodával. V Bukovinì u Pecky bylo usne-
seno, aby ka�dý obèan dával z dítka chodícího
do�koly uèiteli dva chleby. Na vytápìní tøídy,
kde uèitel uèil a spal, dostával od obce kopu otý-
pek a �est sáhù døíví.

Kantoøi se mìli - a umìli: svìdomitì uèit, hrát
na housle i varhany, výbornì kreslit, malovat,
hráli a re�írovali ochotnické divadlo, pìstovali s
�áky zahrádku i vèelaøili, Machek s nimi tìlocvi-
èil v Sokole tøikrát týdnì, Buchar znaèkoval pro
turisty stezky a v zimì je na kyprém snìhu uèil
telemarky, Rejòák pro nì objevil linoryty a kouz-
lo døevorytu, ostromìøský rodák �torch vykopal
s �áky kosti mamuta, bronzovou náu�nici a na-
psal tucet kní�ek o pravìku, pan øídící Hák dojel
s dorostenci na bicyklu do Tater a zpìt, Chocho-
láè na Balkách vykopal zkamenìlý strom a na
�rovni� nasejtoval tøpytivé barevné acháty. Bì-
lohradský Mencl na skautském táboøe lovil bob-
øíka mlèení. Nejeden pan øídící  míval na stolku
rákosku, kterou ukazoval na mapì pøítoky Labe,
ale pruboval s ní, jak má kluk peuný kalhoty.

Jo, starý zlatý èasy. Pravda, svítili jsme petrol-
kou, ale �ili jsme spokojenì v na�em hrbatým
Podkrkono�í a klátili se �ivotem k smrti. A� zuba-
tá s kosou za�uká na rameno a øekne: �Tak dopi,
dokuø a jdem, pane øídící�.

Miroslav Procházka, uèitel v.v., Pecka

1. Jaké změny nastaly v ZŠ Na Habru o prázd-
ninách?

V rámci projektu �Mìsto bez bariér� byl vybu-
dován venkovní výtah, èím� se �kola stala bezba-
riérovou. Roz�íøili jsme poèítaèovou uèebnu, do-
plnili nový nábytek do první tøídy. Díky tomu, �e
se nám podaøilo sehnat peníze z Národní agentu-
ry pro evropské plánování budeme pokraèovat v
projektu s italskou �kolou v Anagni.
2. Co nového prvňáčkům nabízíme?

Otvíráme dvì první tøídy a na prvòáèky èekají
odpoèaté paní uèitelky a moderní formy práce
(projektová výuka, kooperativní uèení, vrstevnic-
ké práce, apod.).
3. Rozvoj školství v Hořicích

Do budoucna vidím v Hoøicích 3 základní �koly
s dobrým zázemím, tak aby to odpovídalo stan-
dardu moderní �koly.
4. Proč kandiduji jako lídr Šance pro rozvoj?

Proto�e mì oslovilo pár lidí ze �ance pro rozvoj,
kterých si vá�ím, nena�el jsem dùvody, proè to
nezkusit.                                                        Zdroj: �ance

 ...a má Chalupa šanci?

Chalupa je hra...

Odpovìï na tuto pomìrnì zapeklitou otázku dají a� výsledky obecních voleb v polovinì øíjna. Cha-
lupa zatím pomìrnì ochotnì odpovìdìl na ètyøi pomìrnì jednoduché otázky:

Začíná školní rok

Melodie
přijímá

Základní umìlecká �kola MELODIE, s. r. o.¨se
sídlem na Z� Komenskéhopøijímá od 1. záøí 2010
nové �áky do oborù hudebního, výtvarného a ta-
neèního.

Pøijímáme �áky od 5 do 18 let vìku. Pøipravuje-
me také �áky na pøijímací zkou�ky na støední i vy-
soké �koly s umìleckým nebo pedagogickým za-
mìøením.

Uèitelský sbor bude od nového �kolního
roku posílen o kvalifikovanou uèitelku
v taneèním oboru. Mgr. art Adriána �oltisová
vystudovala vysokou �kolu obor taneèní umìní a
pedagogika moderního tance. Ji� nìkolik let pra-
cuje jako pedagog a choreograf souèasného a jaz-
zového tance dìtí, mláde�e i dospìlých.

Vlasta Jahelková, øeditelka �koly
tel. 603 555 688, e-mail: info@zusmelodie.cz,

www.zusmelodie

Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí
do nekoneèna. Ze sklenìného odpadu vznikají nej-
èastìji nové lahve na minerálky nebo pivo.
PLASTY

PET láhve od nápojù (samozøejmì se�lápnuté), vý-
robky a obaly z plastù, kelímky, sáèky, fólie a poly-
styrén � to v�e patøí do �lutého kontejneru. I tyto
odpady procházejí dùsledným tøídìním a recyklací.
Jejich následné pou�ití je velmi rozmanité. Z PET
lahví se vyrábí vlákna, která se pou�ívají jako výplò
zimních bund a spacákù nebo se pøidávají do tak-
zvaných zátì�ových kobercù. Z fólií (sáèkù a ta�ek)
vznikají nové fólie a rùzné pytle. Polystyren slou�í k
výrobì speciálních cihel. Zbylá smìs plastových od-
padù se lisuje do balíkù a odvá�í se do závodu na re-
cyklaci smìsných plastù. Tam vznikají odpadkové
ko�e, zahradní nábytek, zatravòovací dla�ba, pro-
tihlukové stìny u dálnic apod.

�Mno�ství recyklovaného materiálu zále�í na
tom, jak peèlivì odpad roztøídí ka�dá z domácností.
Pokud toti� sklo, papír, nebo plasty, skonèí v popel-
nici na komunální odpad, je jeho dal�í recyklace té-
mìø vylouèena,� doplòuje Tomá� Pe�ek, regionální
mana�er spoleènosti EKO-KOM, zabývající se tøídì-
ním a recyklací odpadu.Dal�í informace o tøídìní
odpadù v Královéhradeckém kraji najdete na
www.cistykraj.cz.

Kontakt:Tomá� Pe�ek,
regionální mana�er EKO-KOM, a.s.

Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

Projekt Hořice — město bez bariér postupuje
k dalším stavbám

Pokraèují práce na vozovce a chodnících v �i�-
kovì ulici s pøedpokládaným dokonèením v záøí
2010, dále práce v Blahoslavovì ulici a pøipravu-
je se rekonstrukce køi�ovatky u Sokolovny (køi-
�ovatka Tyr�ova). Budou zahájeny práce na
úpravách v okolí Obelisku a na komunikacích na
Gothardu. Dokonèuje se pøíprava pro zahájení
prací na bezbariérovém zpøístupnìní prodejen
na námìstí (prodejna potravin �VAMBERK,
odìvù MÁNIE a prodejny DROGERIE).

V souvislosti s provádìním bezbariérové úpra-
vy pøístupu do prodejen bylo s jednotlivými pro-
vozovateli projednáno omezení pøístupu èi mo�-
né úpravy otvírací doby. Podrobnosti budou ob-
sa�eny v podrobném harmonogramu. Souèasnì
bude z bezpeènostních dùvodù usmìrnìn pro-
voz na pøilehlé èásti chodníku. Pøi bouracích
pracích i pøes provedená opatøení dojde i lokál-
nímu zvý�ení hluènosti a pra�nosti.

Zástupci Mìsta Hoøice spoleènì s provádìjící-
mi stavebními firmami upozoròují obèany a ná-
v�tìvníky mìsta a kupující, �e omezující opatøe-
ní jsou provádìna v zájmu jejich bezpeènosti a
umo�ní provádìjícím firmám bezpeènou a rych-
lou realizaci navr�ených úprav.

Za pochopení a projevenou toleranci spoleènì
vyjadøujeme podìkování

Zpracoval: odbor investièní MìÚ Hoøice,
9.8.2010

Tisknuto z: www.horice.org

Piotr Bies věnoval model své sochy muzeu
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Kdy� mi pøed prázdninami vnuèka oznámila, �e
pojede na tábor, trochu mnì zatrnulo. Sám jsem trá-
vil vìt�inu �kolních prázdnin na vesnici u babièky a
dìdy v dobì, kdy je�tì ve chlévì stála øada krav, obilí
se sekalo kosou nebo �acím strojem a koupání
v rybníku s kachnami a husami nebylo vùbec nic ne-
obvyklého. Dnes by se hygienici patrnì zbláznili.
S partou kamarádù jsme za�ívali dobrodru�ství
v lesích, v nich� je�tì byly zbytky vojenské techniky
po druhé svìtové válce, sbírali houby, poøádali cyk-
lokrosové závody na starých rozhrkaných kolech
zdìdìných po pøedcích. Jen jedny jediné prázdniny
jsem strávil v ozdravovnì, kde jsem byl upøímnì ne-
��astný. Neosobní prostøedí s mno�stvím dìtí, ve
kterém se jedinec ztratil jako malièké koleèko v ma-
�inérii, neustálý køik a pøíkazy, nuda støídala povin-
né akce bez mo�nosti výbìru. Personál nervózní a
nepøívìtivý. Byly to nejhor�í prázdniny v mém �ivo-
tì. Pøipoètu-li k této zku�enosti zprávy v televizi,
kde se co chvíli hovoøí o táborech, které jsou zøizo-
vány nikoli pro potøebu dìtí, ale pro potøebu co nej-
vìt�ího zisku provozovatele, chtìla vnuèèin pobyt na
letním táboøe Pohoda na Dachovech u Hoøic rodi-
èùm rozmluvit.

Neudìlal jsem to, a tím jsem zjistil, �e existují také
tábory, kde dítì a jeho potøeby jsou na prvním mís-
tì, a to nejen potøeby hmotné, nýbr� i potøeby du-
cha. Tábor, o kterém pí�i, zorganizovala a vedla paní
PaedDr. Renata Hradecká, která ho zamìøila na dìti
se zájmem o dramatické umìní.

Z vnuèèina vyprávìní a hlavnì z pìti nahraných
DVD, které si odtud pøivezla, jsem se dozvìdìl, �e si
v�ichni u�ili divadla i ostatních aktivit habadìj. Ve-
doucí tábora a její rodina pøipravily pro dìti dva
týdny nezapomenutelných zá�itkù. Nebylo jim za-
tì�ko nastìhovat na tábor spousty rekvizit, kostýmù
a ostatních divadelních potøeb. Dìti mìly mo�nost
uèit se hrát divadlo a zahrát si v øadì pøedstavení a
také si vyzkou�et práci rekvizitáøe, kostymérky èi
maskéra. Spolu s dospìlými se mihly podílet na
tvorbì veèerníèkù. Nazývali je podle dnù v týdnu,
vystøídali se u toho v�ichni.

S rozjasnìnýma oèima nám vnuèka vyprávìla, jak
star�í dìti vymý�lely a sehrály pøedstavení �Polibek
na rozlouèenou�. Z nahrávky je patrné, �e jejich vý-
kon byl témìø profesionální.

Ani mlad�í táborníci se zahanbit nenechali. Pøed-
stavení �Láska je láska�, sice nevymysleli sami, zato
ho museli pro velký úspìch na �ádost ostatních dva-
krát opakovat.

Pøedstavení prý støídalo pøedstavení. Herci se uèili
texty, nacvièovali, pilovali a tì�ili se, a� budou moci
ukázat, co umí. Neumím si dost dobøe pøedstavit,
jak to v�echno dokázali dostat do hlavy a udr�et
v pamìti, kdy� �kolní látka se tam vpravuje tak ob-
tí�nì. Na úhlavního nepøítele mladých lidí  - dlou-
hou chvíli - patrnì nebylo ani pomy�lení.

A nezùstalo jen u divadla, to by se brzy omrzelo.
Nacvièovaly se kabarety s hrstí humoru, do nich se
pøimíchala pro vìt�í zábavu napø. volba miss Poho-
da. Ti star�í umìli soutì�ící ohodnotit podle origina-
lity osobnosti. Na volbu miss museli zájemci o tento
titul vymyslet vlastní kostým, ve kterém pak pøed-
vedli individuální výstup a odpovídali bez pøípravy
na po�ouchlé otázky moderátorky.

Aby unavené hlavy nepraskaly pod náporem uèení
textù, bylo dramatické umìní støídáno se zpìvem a
tancem. O tanec se postarala mladièká taneènice
z Hradce Králové. Pøivedla s sebou na tábor i nìko-
lik svých kolegù a v�ichni dohromady ukázali dìtem,
jak vypadají moderní tance, jak se tanèí pøi soutì-
�ích, co s nohama a rukama, aby jeden druhého na
parketì nepo�lapali a neumlátili. Ka�dý den si pak
budoucí lvi salonù mohli vyzkou�et, jaké to je, zvlá-
dat své neohrabané konèetiny v rytmu hudby pøi
opravdovém moderním tanci.  Dìlali to prý rádi, ne
jako v taneèních hodinách, kde kluci utíkají ze sálu,
jen se øekne �pánové zadejte se�. Jsem na tu na�i
sleènu zvìdavý, jestli jí to bude k u�itku, a� jí taneè-
ní zaènou. Nebude to tak dlouho trvat. Zatím o tanci
mluvila s nad�ením.

Pøi v�em shonu se po celou dobu trvání tábora pøi-
pravovala závìreèná pøedstavení urèená na rozlou-
èenou a rodièùm. Museli pøece vidìt, �e jejich rato-
lesti nezahálely. Nenechal jsem si slavnostní závìr
ujít a udìlal jsem dobøe. Malí caparti hráli parodii
na pohádku s názvem �Nìhurka a trapaslíci�, skupi-
na vìt�ích dìtí, která se skládala ze �esti dívek a
dvou chlapcù, pøedvedla hru od paní Hradecké
��est holek na krku�, u které jsme opravdu slzeli
smíchy.  Kdybych to nevidìl na vlastní oèi, nevìøil
bych, �e to jsou schopny zahrát ty dìti, které èasto
potkávám na ulici a u zastávek autobusù, tedy na�e
�obyèejné� dìti, nepocházející z umìleckých rodin.

Dále jsme se dozvìdìli, �e kromì divadla a tance se
provozovaly normální táborové aktivity.  Tak se
sportovalo, závodilo, nechybìla ni tradièní honba za
pokladem a závìreèný karneval.

Trochu s pochybnostmi o úèelnosti jsem bral to, �e
se na táboøe taky vyuèovala angliètina.  Sice ne ta
�kolní, výrazy z divadelního prostøedí, anglické vti-
py, které pak dìti zdramatizovaly. Na�e vnuèka nám
odøíkala nìkolik anglických jazykolamù. Znìjí
v cizím jazyce pìknì, ale nerozumìl jsem nic. To ji
potì�ilo. Hodiny v angliètinì prý vedla dcera paní
Hradecké, Lucie. Asi to s dìtmi umí, proto�e na ba-
bièèinu otázku, zda to nebylo o prázdninách jako ve
�kole, odpovìdìla, �e je to bavilo, proto�e výuka byla
plná legrace.

Pak nám hrdì pøedvedla docela zdaøilé �onglování
a karetní kouzlo. V první chvíli mì napadlo, �e rodi-
na Hradeckých jsou asi pùvodem cirkusáci, ale byl

jsem vyveden z omylu. Pøedvádìl to jeden
z úèastníkù tábora, chlapec stejnì starý jako na�e
vnuèka.

Zdálo se mi, �e denní program byl nabitý èinností
a nebyla chvilka volna. Trochu èasu na odpoèinek
prý pøece zbylo. Po veèeøi. Veèer místo u televize se
scházeli v nejvìt�í místnosti na táboøe a nechávaly
se bavit. Jednou veèer, na to vzpomíná ráda, tam byl
kytarový koncert, který uspoøádal syn paní Hradec-
ké, Tomá�, uèitel hudby. Pøesto�e to nebyly �ádné
populární písnièky k táboráku, ale opravdový kon-
cert vá�né hudby, nikdo ho neru�il. Zøejmì byly
skladby vybrány tak, aby oslovily dìtskou du�i.
K tomu jsem na DVD je�tì nedo�el.

Vyprávìní o táboøe nebralo konce. Bylo i o skøítko-
vi, který se na táboøi�ti zjevoval a mizel neznámo
kam, o posezení pøed spaním, kde si ka�dý mohl vzít
slovo a povídat o v�em, co se mu líbí, co ho trápí, co
by si pøál.

A co hlavnì! Na�e malá se nezmínila ani slovem o
nìjaké �ikanì. Naopak. Motto spoleèného pobytu by
se dalo nazvat:  �Mìjme se v�ichni rádi!� V tomto
duchu úspì�nì kormidlovala paní doktorka Hradec-
ká vztahy mezi dìtmi rùzného vìku, mezi chlapci a
dìvèaty, mezi v�emi navzájem. Vulgární slova byla
zakázaná.

Pøi louèení s táborem mìli mnozí slzy v oèích.
Dìti, rodièe i ti, kdo se o nì dva týdny víc ne� obìta-
vì starali. Kromì paní Hradecké obì její  dcery - Lu-
cie a Denisa a jako praktikant- dlouholetý �ák paní
Hradecké - Jan Bukaè. Kdy� jsem vidìl, jak se dìti
nerady louèí, �e se jim vlastnì ani nechce domù, do-
cela mì to vzalo za srdce.  A to nejsem �ádná mìkko-
ta. �e tìch slz nebyly potoky a �e Dachova  jimi ne-
byly vyplaveny, zachránil slib, �e se za rok zase
v�ichni sejdou.  Na táboøe POHODA, proto�e tábor
zøejmì pohodový byl. Kdy� jsou dìti zabavené, ne-
zlobí.

Na�e vnuèka si odvá�ela z tábora krásné dojmy a
vzpomínky. U� dnes se tì�í, a� za rok opìt vyrazí za
týdnem zábavy.

Pokud to je�tì nikdo neudìlal veøejnì pøede
mnou, dìkuji já touto cestou za svou vnuèku v�em,
kteøí se na úspì�ném prùbìhu tábora podíleli.

Bohuslav Zeman, Nechanice

Poděkování
Koncem èervna leto�ního roku Muzejní a vlasti-

vìdná spoleènost v Brnì, o. s. poøádala vlastivìdnou
exkurzi do Krkono� a cestou jsme nav�tívili i Va�e
krásné mìsto. U� v loòském roce pøi plánování pro-
gramu exkurze jsem èasto komunikovala s pracovní-
kem Informaèního centra Bc. Pavlem Bièi�tìm, kte-
rý nás i následnì po mìstì provázel. Nedá mi to,
abych nevyjádøila tímto prostøednictvím podìková-
ní za neobyèejnou vstøícnost a ochotu, se kterou se
mnou spolupracoval i za perfektní prùvodcovství
mìstem. Z jeho projevu je zøejmé, �e svou práci dìlá
s láskou ke svému mìstu a výbornì ho reprezentuje.
Jako lektorka jsem u� absolvovala více exkurzí a
mám proto mo�nost porovnávat jak slu�by IC, tak i
jejich pracovníkù a musím øíct, �e pan Bc. Bièi�tì je
bezkonkurenènì nejlep�í, jakého jsem poznala. 
Je�tì jednou mu dìkuji jak jménem svým, jeliko� mi
mou práci velmi ulehèil, tak i jménem 40ti úèastní-
kù exkurze, kteøí mì o to poprosili. 

Zdravím Vás a gratuluji k takovému pracovníkovi,
který Va�emu mìstu dìlá svou prací èest. 

Ivana Nekudová 
Za Muzejní a vlastivìdnou spoleènost v Brnì 

Solnièní 12 

Dopis lesnímu skřítkovi
V èervencových prázdninových dnech se konal na

Dachovech u Hoøic Letní divadelní tábor Pohoda.
Jeliko� jsem byla jeho hlavní vedoucí, cítila jsem
velkou zodpovìdnost za kvalitu tábora, za zdraví
v�ech dìtí, za to, aby se v�em dìtem ve vìku od 8 do
17 let na táboøe opravdu líbilo. Kdy� dìti pøijely na
tábor, mìly za úkol napsat dopis lesnímu skøítkovi,
který nás jako pohádková bytost táborem provázel.
Mohly napsat, co od tábora oèekávají, co by si pøály,
a co nikoli. Z jejich dopisù vycházeli vedoucí a prak-
tikanti pøi sestavování ka�dodenních programù do-
poledních, odpoledních i veèerních. Na závìr tábora
se mi ulevilo, �e dìti odjí�dìly zdravé a spokojené.
Za v�echny vedoucí mohu øíci, �e to pro nás bylo vel-
mi nároèných, i kdy� nesmírnì tvùrèích 14 dní. Ne-
pøíslu�í mi hodnotit tento tábor. Pøíslu�í to rodièùm
a dìtem. Dìti psaly poslední veèer pøed odjezdem
opìt dopisy lesnímu skøítkovi, kde mìly mo�nost o
táboru napsat cokoli.Tyto dopisy byly tak krásné, �e
mi to nedá, abych se alespoò s jedním z nich nepo-
dìlila o svou radost s pøíznivci tìch, kteøí se dìtem
vìnují ve volném èase i o prázdninách,kdy sice mají
nárok na odpoèinek,ale kdy zároveò dìti potøebují
smysluplnì naplnit  prázdninové volno.Tedy i jiným
zpùsobem, ne� napøíklad vysedáváním u poèítaèo-
vých her a u televize.

PaedDr. Renata Hradecká
Milý skøítku,
tento tábor doslova pohltil mou du�i. V�echny èle-

ny tábora jsem zaèal chápat jako vlastní rodinu.
V�ichni se mi stali tak blízcí, jako nikdy pøed tím.
Velmí blízké se mi také stalo divadlo. Bìhem celých
dvou týdnù jsme chrlili nápady na ka�dodenní ve-
èerníèky, �e jsme je ani nestihli zapisovat na papír.
Chvíle strávené pøi nácviku a pozdìji i pøi premiéøe
byly nejen zábavné, pouèné a senzaèní, ale bylo to
prostì nìco víc ne� to. Cítil jsem se skvìle.

Jak dál zhodnotit tento tábor? Spí�e pozitivnì. Ta-
kové uèení zábavnou formou. Co napøíklad tanec?
V�echny hodiny tance mì bavily, a tak jsme se ne-
násilnou metodou nauèili lépe ovládat své tìlo a
vnímat rytmus hudby. Pøi hraní divadla jsme se
vci�ovali do jiných rolí a rozvíjeli svou empatiènost.
Ale nejen to, i spoustu dal�ích vìcí: práci se svým
hlasem, s intonací, s mimikou, zlep�ovali jsme si
schopnost improvizace a práci s loutkami.

Podle mého názoru jsme toho za tìch 14 dní stihli
tolik, kolik by normální èlovìk sotva stihl za 2 roky
svého �ivota.

Ze v�eho nejvíc mi zde vadily asi ty chlupy v po-
lévce, které v�ak nejpravdìpodobnìji pocházely
podle kuchaøek z vajíèka, nikoli ze psa. K zápor-
nému hodnocení bych také pøidal i viditelnì
�patné chování na zaèátku tábora mezi urèitými
osobami. Toto chování v�ak pozdìji nabylo pøí-
mìøí. Jiné výhrady mì nijak netrápí. Obdivuji
práci vedoucích a praktikantù, kteøí nám po ce-
lou dobu sestavovali tak senzaèní programy a
docílili tak toho, �e se v�em (urèitì bez výjimek)
na táboøe líbilo.

S pozdravem pro skøítka Dominik Byd�ovský
(Pozn. Dominik je studentem hoøického gymnázia

a já zasílám jeho pøíspìvek do HO s jeho svolením
bez jakýchkoli úprav. RH .)

Letní divadelní tábor Pohoda...

Toto kulaté výroèí si vedení �koly a její zamìstnan-
ci chtìjí spolu s bývalými absolventy, pøíznivci �koly
i pøípadnými budoucími zájemci o studium na této
�kole, pøipomenout v sobotu 11. záøí 2010, kdy
budou v dobì od 9 do 12 hodiny v�echny �kolní
prostory otevøeny v�em pøíchozím k volné prohlíd-
ce.

V uèebnách v pøízemí �koly budou vystaveny ma-
teriály o historii �koly, budou vystaveny i ukázky
prací na�ich studentù.

Bude se promítat i video z oslav 100. výroèí zalo�e-
ní �koly. V�echna dochovaná tabla absolventù za ob-
dobí sta let jsou stálou výzdobou �kolních chodeb.

Jste v�ichni zváni k náv�tìvì hoøické Obchodní
akademie.

V krátké vzpomínce si pøipomeòme prù-
bìh 100. výroèí vzniku �koly v roce 2008:

V èervnu roku 1998 oslavila na�e �kola sté výroèí
své existence. Na tuto událost jsme se pøipravovali
více jak rok dopøedu. Vytvoøila se organizaèní sí�
z pracovníkù �koly i z øad absolventù a ti v�ichni usi-
lovali o to, aby se nám podaøilo oslovit co nejvíce bý-
valých �ákù a profesorù �koly a pozvat je na toto vý-
roèí. Hlavním úkolem bylo pozvat co nejvíce absol-
ventù, pøedev�ím ty z tìch nejstar�ích roèníkù. Vy-
hledali podle seznamù tøíd starých �kolních almana-
chù �ijící zástupce jednotlivých roèníkù (øíkali jsme
jim familiérnì �tøídní lídøi�) a jejich prostøednic-
tvím získat adresy v�ech �ijících absolventù.  Sezna-
my absolventù do roku 1948 jsme mohli opsat
z almanachu k 50. výroèí �koly právì z tohoto roku,
jména absolventù z dal�ích padesáti let jsme v�ak
museli vyhledat ve Státním archivu v Jièínì, opsat,
zpracovat a hledat kontaktní osoby, pøes které by-
chom tyto absolventy mohli pozvat. Byla to práce
nelehká, zapojili jsme do ní i studenty na�í �koly.

Program oslav byl rozlo�en do tøí dnù. V pátek 26.
èervna se konala prezentace úèastníkù oslav
v budovì �koly, pøi které si na�i absolventi a jejich
rodinní pøíslu�níci mohli prohlédnout celý areál
�koly s øadou zajímavých výstavek z historie i sou-
èasnosti na�í �koly. Veèer se potom konal v sále kul-
turního domu Koruna slavnostní program, na kte-
rém s projevy vystoupili øeditel �koly Jaroslav Kotr-
báèek a vzácní hosté na�ich oslav. Velmi emotivní
bylo vystoupení nejstar�ího úèastníka na�eho setká-
ní dvaadevadesátiletého Aloise Hlavatého. Zavzpo-
mínal na svùj tì�ký osud politického vìznì v 50. le-
tech a zarecitoval nìkolik svých básní, které skládal
právì v komunistickém lágru. K poslechu potom
hrála swingová kapela z Pardubic.

Sobotní program byl nejnároènìj�í. Ji� od èasných
raných hodin proudily do �koly stovky úèastníkù
oslav, kteøí se potom zúèastnili spoleèného fotogra-
fování u Husova pomníku pøed �kolou. Na této spo-
leèné fotografii je zvìènìno celkem 415 osob. Odpo-
ledne se potom od budovy �koly vydal za zvukù de-
chové hudby prùvod mìstem, kterého se zúèastnilo
témìø jeden tisíc lidí. Prùvod pro�el Husovou ulicí,
kolem budovy radnice zahnul do sídli�tì Pod Lipou
a odtud do Smetanových sadù. Tam si v�ichni vy-
slechli pozdrav z úst senátora Ing. Vlastimila �ubr-
ta, absolventa na�í �koly z roku 1953 a pak u� se
v�ichni za zvukù promenádního koncertu dechové
hudby Hoøická dvanáctka øízené kapelníkem Jiøím
Bièi�tìm (absolventem �koly z roku 1945) bavili ka�-
dý po svém. K veèeru se v�ichni roze�li a zaplnili ho-
øické restaurace a hotely na Dachovech a
v Milovicích, aby se po jednotlivých roènících mohli
bavit a vzpomínat.

V nedìli 28. èervna se o osmé hodinì ranní konala
v hoøickém dìkanském kostele m�e svatá, pøi ní�
bylo vzpomenuto zesnulých profesorù a studentù
na�í �koly. M�i celebroval hoøický dìkan P. Adam
Depa. Pùvodnì mìl tuto m�i celebrovat podìbrad-
ský probo�t P. Franti�ek Luke�, absolvent Obchodní
akademie z  roku 1942. Mìl být vlastnì jednou z nej-
významnìj�ích osobností �kolních oslav a urèitì
osobou nejoèekávanìj�í. Byl velmi oblíbeným a zná-
mým absolventem, øadu vzpomínek na svá studia
publikoval i ve svých kní�kách. M�e svatá byla jeho
nápadem, nìkolikrát jsme se pøi jeho náv�tìvì Ho-
øic i se�li. Mìl jsem mu pøi této m�i asistovat jako
ministrant. V�e nakonec dopadlo bohu�el úplnì ji-
nak. V den zahájení oslav v pátek 26. èervna byl
v èasných ranních hodinách pan probo�t sti�en sil-
nou mozkovou mrtvicí a za týden nato zemøel.

Po m�i svaté je�tì øada absolventù za�la naposled
do �koly a tím se program oslav výroèí �koly uzavøel.
K tomuto výroèí nechala �kola vytisknout pamìtní
Almanach a dále zhotovit pamìtní odznak, pohled-
nici a kapesníèek. Je�tì dlouhé mìsíce po skonèení
oslav se ve �kole zastavovali bývalí absolventi �koly,
kteøí se nemohli z rùzných dùvodù tìchto oslav zú-
èastnit.

Jaroslav Kotrbáèek, øeditel �koly

Oslavy 100. výročí
otevření budovy
Obchodní akademie

Budova obchodní akademie stojí v Hořicích od
roku 1910. Na obrázku je studie školní budovy

od autora projektu, architekta Blažka.

Zemřela sochařka
Věra Janoušková

19. srpna zemøela v Praze èeská sochaøka Vìra
Janou�ková. V èervnu jí bylo 88 let.

Pocházela z nedalekých Úbislavic a na Hoøice
vzpomínala ráda: maminka ji dala zapsat na ho-
øickou Vesnu, kde její talent objevila Helena Rud-
lová. Na její radu potom - tehdy Vìra Havlová -
studovala dìjiny umìní, kresbu i modelování pod
vedením profesora Plichty na sochaøské �kole, a
dále na pra�ské V�UP ve �kole Josefa Wagnera.
Tam poznala svého mu�e Vladimíra Janou�ka a
spoleènì s dal�ími zformovali slavnou experi-
mentující generaci �edesátých let, její� pøíslu�níci
se vesmìs dobøe uplatnili, aè nemívali v�dy na rù-
�ích ustláno (co� byl i pøípad Janou�kových).

Vìra Janou�ková patøila ke klíèovým osobnos-
tem na�í výtvarné kultury, k tìm nemnohým, kte-
ré jsou respektovány i v mezinárodních souvislos-
tech. Její dílo je u� stálou souèástí expozic pøed-
ních galerií, od roku 2004 je spravuje (spoleènì s
dílem Vladimíra Janou�ka)  nadace, její� zalo�ení
inspirovala. To platí i o zastoupení v umìnovìdné
literatuøe. Nejvíce o ní psali Jaromír Zemina, Jiøí
�etlík a naposled i Jana Machalická.               (vmb)

Věra Janoušková: Koláž k 1. lednu 1993.
Soukromá sbírka v Hořicích.
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Výstavy

Futurum??
Karl Emil Wiele, instalace.
V muzeu do konce srpna.

Oskar Teimer 1932-2010.
Vzpomínka na zesnulého malíøe.

Muzeum od 16. záøí do konce øíjna.
Vernisá� 16. záøí 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.

Michal �ar�e,
Jaroslav Urbánek

Sochy, kresby, reliéfy.
Galerie plastik od 11. záøí do 15. bøezna 2011.

Vernisá� 11. záøí od 15 hodin.

Díky, pane profesore
K 100. výroèí narození Aloise Jilemnického.

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

Lidová architektura
Podzvièinska

Fotografie Petra Luniaczka
Památník K. V. Raise Láznì Bìlohrad
Út, Èt, So 9-12/14-16, Ne 14-16 do 21. záøí.
(Souèasnì i na Raisovì chatì na Zvièinì

v provozní dobì restaurace.)

Masarykova vì�
samostatnosti

Otevøeno od 1. kvìtna do konce záøí
dennì mimo pondìlí, v�dy 9:30-12/13-17.

Vyhlídkové lety 2010
Hoøické Informaèní centrum zpracovalo
nabídku vyhlídkových letù v okolí Hoøic:

Vyhlídkové lety nabízí v okolí Hoøic celkem tøi
leti�tì: Domoslavice, Jièín, a Dvùr Králové.

Na v�ech leti�tích je nutná rezervace!

Domoslavice
nabízejí �Foto lety�

O víkendech (pouze za vhodného poèasí)
Cena: ceny jsou závislé na zvoleném letounu,

platí se za letadlo (je tedy vhodné obsadit
v�echna místa).

Cessna 172M: 1 200,� Kè za 15 min. (pro 3
cestující), dále po minutách á 80,� Kè/min.
L-13 SW Vivat: 600,� Kè za 15 min. (pro 1

cestujícího), dále po minutách á 40,� Kè/min.
L-13 Blaník, Janus: 600,�Kè/hod. vìtroò +

100,� Kè/min. aerovlek (pro start).
Trasy: Trasu lze dohodnout individuálnì

s pilotem. Více informací naleznete na strán-
kách www.lkhc.cz nebo na telefonním èísle

+420 604 931 482

Jièín:
Vyhlídkové lety nad Èeským rájem, pro
zájemce i nad Krkono�emi èi Jizerskými

horami
Ceny závisí na délce letu:

15 minut: 1500,� Kè
20 minut: 1950,� Kè
30 min: 2850,� Kè
45 min: 4200,� Kè

60 minut: 5550,� Kè
Kontakt: telefon 602 464 970,

email: tec air@cmail.cz
Více informací:www.letistejicin.cz

Dvùr Králové:
Vyhlídkové lety nad Krkono�emi, Èeským
rájem a Adr�pa�skými skálami, popøípadì

nad jinými místy dle dohody.
Kdy: O víkendech od 9:00 do 18:00

Kontakt � tel.: 499 622 602, 773 622 602,
email: letiste@akdk.cz

Více informací: stránky www.akdk.cz
Tisknuto z: www.horice.org

Pozvánka do synagogy
Církev èeskoslovenská husitská, Mìsto Hoøice a

Mìstské muzeum Hoøice zvou Vás i Va�e pøátele
na oslavu Evropského dne �idovské kultury, která
se koná pod zá�titou starosty mìsta, pana Ivana
Dole�ala.

Evropský den židovské
kultury v Hořicích:
V sobotu 4. září 2010
v synagoze

Od 14 hodin  ekumenická bohoslu�ba.
Od 15,30 hodin koncert klezmerové skupiny

Simcha z Ostravy.
Slovo klezmer se dnes pou�ívá pro urèité odvìtví

�idovského folklóru, který má koøeny ve východní
Evropì a v chasidismu (charismatická vìtev �idov-
ství). Pùvodní klezmeøi (v jidi� klezmerim) byli ná-
jemní �idov�tí hudebníci, hrající �idùm i ne-�idùm
(v jidi� gojim) na svatbách i pøi jiných pøile�itostech.
Typická klezmer kapela byla slo�ena ze smyècù,
cimbálu a bubnu, produkce byla zásadnì instru-
mentální a improvizovaná (klezmeøi øíkali, �e hudba
z not je papírová hudba, oni �e ètou noty pøímo z
nebe).

Bodláku se každý raději vyhne...

V Oskaru Teimerovi mi ode�el jeden z mých
pøátel nejbli��ích. Je toho moc, co nás v �ivotì
spojovalo. Narodili jsme se ve stejném roce, �ili
jsme jako sousedé v malé obci Èernín, spojovaly
nás ideály skautingu i láska k pøírodì, láska ke
kantoøinì i trýznivé chvíle, kdy jsme spolu po so-
vìtské okupaci oèekávali propu�tìní ze �kolství,
následné propu�tìní a 20 let práce v dìlnické
profesi, rehabilitace a znovu návrat do �kolství.
Nyní, kdy Oskar ode�el, vìnujme mu tichou vzpo-
mínku, ohlédnìme se za jeho nesmírnì plodným
�ivotem naplnìným kum�tem a obìtavou prací.

Oskar Teimer se narodil 15. listopadu l932
v Lázních Bìlohrad a své první kroky za vzdìlá-
ním namíøil na keramicko-grafickou �kolu. Láska
k pøírodì jej pøivedla ke studiu ovocnáøství
v Hoøicích, praxi získával v ovocnáøském ústavu
v Holovousích, kde se stal i technickým asisten-
tem a kreslíøem � ilustrátorem. Dálkovì vystudo-
val zemìdìlskou technickou �kolu v Hoøicích, kde
také maturoval.

V té dobì ji� ilustroval øadu botanických a ovoc-
náøských publikací. Své malíøské a kreslíøské
schopnosti se rozhodl prohloubit studiem na Pe-
dagogické fakultì v Hradci Králové, po jeho�
skonèení uèil nìkolik let na základní �kole
v Miletínì.

Po roce 1968 se nehodlal smíøit s re�imem, kte-
rý u nás nastal, se svým smý�lením se nikdy neta-
jil, a proto se ocitl mezi prvními uèiteli, kteøí mu-
seli �kolství opustit. Stejnì jako v�ichni ti, kteøí
byli re�imem poznamenaní, nesmìl pracovat ji-
nak, ne� manuálnì. Nastoupil na práci ve státním
statku a po tì�kém úrazu pøijal místo aran�éra a
výtvarníka v tehdej�ím národním podniku Potra-
viny v Hoøicích v Podkrkono�í, kde pracoval a� do
pøevratu v roce 1989. Za celou tu dlouhou dobu
21 let nikdy nesklonil hlavu, nikdy se nesna�il za-
líbit, aby pro sebe získal lep�í postavení. Pevným

Zveme Vás do divadla
V Miletíně

Program
Divadelního Erbenova Miletína 2010

Říjen 2010

Sobota 9. října 2010 v 19:30
Slavnostní zahájení 15. roèníku DEM

PRÁZDNINY SNÙ
DS Vojan Libice

Sobota 23. října 2010 v 19:30
POPRASK NA LAGUNÌ

DS JKT Lomnice nad Popelkou

Neděle 24. října 2010  v 15:30
KTERAK SE ÈERT O PRINCEZNU

POKOU�EL
Dìtské pøedstavení, DS Vamberk

Listopad 2010

Pátek 5. listopadu 2010 v 9:30
VODNÍK MAØENKA

Dìtské pøedstavení
DS Maska Èeská Skalice

Sobota 6. listopadu 2010 v 19:30
ROZMARNÝ DUCH

DS Dobrovít Dobrovice

Sobota 20. listopadu v 19:30
PAMÌTI AMOROVY
DS Èervený Kostelec

Neděle 21. listopadu v 15:00
Dìtské pøedstavení

POHÁDKA PLNÁ NOT
ANEB PTEJ SE LÍNA BLÍZKO MLÝNA

DS Kùzle

Prosinec 2010

Sobota 4. prosince 2010 v 19:30
DÌDEÈEK

ANEB MUSÍME TAM V�ICHNI
528. premiéra DS Erben Miletín

Neděle 5. prosince 2010 v 15:00
 Mikulá�ská nadílka s Mikulá�em a èerty

JAK ÈERT VYLETÌL Z KÙ�E
Derniéra pøedstavení DS Erben Miletín

Sobota 11. prosince 2010 v 19:00
DÌDEÈEK

ANEB MUSÍME TAM V�ICHNI
První repríza,  DS Erben Miletín.

Vstupné:
Dospìlí: 60,- Kè

Dìti: 30,- Kè
Permanentka: 280,- Kè

Èlovìk by mìl mnohé vìci uèinit døíve, ne� poz-
dìji. Aneb, co mù�e� udìlat hned, neodkládej na
zítøek...

Úvahovou pasá� na toto téma radìji vynechám
a budu se vìnovat jádru vìci. Tedy tomu, k èemu�
jsem se chtìla vyjádøit po premiéøe Dámy od Ma-
xima, ale pro�vihla jsem nejen termín dubnového
vydání HO, ale i kvìtnový, èervnový a èervenco-
vý...

Tak�e se nechám motivovat jiným èeským rèe-
ním: �Pozdì , ale pøece� a pí�i do HO sice a� v srp-
nu, ale za to pøed zahájením dal�í divadelní sezó-
ny, k jejímu� startu ké� je následující èlánek po-
vzbuzením a posilou pro hoøické ochotníky.

Dáma od Maxima je hra sama o sobì nosná pro
jakéhokoli re�iséra. Pochopitelnì dobrý re�isér
z ní doká�e udìlat hru je�tì lep�í, ne� je sám scé-
náø. Zvlá�tì, kdy� má k dispozici talentované her-
ce. Paní Va�kovová je nejen výborná re�isérka, ale
má k dispozici právì i talentované herce.

Aèkoli jsem byla unavená po celodenní práci,
aèkoli jsem váhala, zda mám vùbec vá�it cestu do
divadla, vá�ila jsem ji, i kdy� jsem nemìla vèas
zakoupené vstupenky ...

Sta�ené rysy pøi pøíchodu do KD Koruna, pod-
mraèené oboèí a koutky úst kotvících nìkde u
podbradku... tak nìjak asi vypadala má tváø pøed
rozta�ením opony. Bìhem 15 minut ve�keré køeèe
v mé tváøi podlehly naprosto uvolnìné disciplinì.
Jako mávnutím kouzelného proutku se ze mne
stal divák, který se spontánnì smál i v tìch oka-
m�icích, kdy v divadelním sále bylo ticho jak
v hrobì.

Byla jsem tak rychle zpracována atmosférou a
dìním na jevi�ti, �e mne to samotnou pøekvapilo.
Hoøiètí ochotníci hráli tak, �e nebylo k poznání,
zda jsou to ochotníci, nebo profesionálové. Ze-
jména role paní Gabriely Petyponové , kterou
hrála Milada Kadová, mì doslova dostala jako di-
váka. Její pohyby, gesta, mimika, hlasová �kála
od medovì vtíravého hlasu pokrytecké, malomì�-

ZA OSKAREM TEIMEREM

ZDENÌK PRCHAL

zázemím mu tehdy byla jeho rodina, jeho dobrá
�ena Maru�ka a láska k pøírodì, která mu dávala
mo�nost malíøské seberealizace. Po pádu totalit-
ního re�imu byl Oskar Teimer plnì rehabilitován
a vrátil se na své místo za katedrou nejdøíve na
základní �kolu, potom na gymnazium v Hoøicích
v Podkrkono�í. V té dobì, ale i pøed tím se také
plnì vìnoval skautské èinnosti.

Nejenom svým talentem, ale i svou neúnavnou
pílí, systematickým studiem a trpìlivostí se vy-
pracoval ve vynikajícího malíøe. Své námìty èer-
pal pøedev�ím v pøírodì, kterou dùvìrnì znal.
Z jeho obrazù je cítit láska k rodnému kraji. Tuto
krajinu znal od svého raného dìtství, znal její his-
torii i pohnuté doby útlaku. Èasto jsem ho vídal,
jak i v zimì vyrá�í se stojanem do plenéru, aby
zkøehlýma rukama zachytil její zimní krásu. O
jeho pracovitosti a píli svìdèí i mno�ství výstav,
které  dokázal uskuteènit.

Byl jsem nesmírnì rád, �e mou první knihu
Hudba Raisova kraje ilustroval právì Oskar Tei-
mer, nebo� jeho kresby souznívají s tímto krajem
a mistrnì jej vystihují.

Oskar Teimer byl nejenom vynikajícím malí-
øem, ale také zku�eným botanikem a pìstitelem.
Na své rozlehlé zahradì byl dennì ve styku se
v�ím, co tak rád maloval. Ka�dý rok na jeho za-
hradì bylo mo�no spatøit nepøehledné záhony
kvìtin, které pìstoval jenom proto, �e byl zamilo-
ván do pestrosti jejich barev. Odtud také prame-
nila bezpeèná znalost jeho botanických modelù.
Mezi  kvìtinami, které rád maloval, se neobjevo-
valy rù�e. Jejich py�ná a zjevná krása ho nelákala.
Rád objevoval krásu tam, kde ji druhý nevidí.
Krásou pampeli�ky se nikdo nekochá a bodláku
se ka�dý radìji vyhne. Uvidíme-li v�ak bodlák
nebo pampeli�ku nakreslenou Oskarem Teime-
rem, jsme pøekvapeni krásou, kterou jsme sami
nepostøehli. Jeho  perokresby jsou jako lyrické
básnì. Mají nìhu, lehkost, vzdu�nost a køehkost.
V pérovkách byl Oskar nepøekonatelný, je v nich
pokora, dùvìrná znalost a preciznost provedení.
Zvlá�tní kapitolu tvoøí i jeho znalost lesa. Dokázal
zaujmout zobrazením kùry starých stromù, roz-
vedením vìtví v jejich korunách i ka�dým listem.

Je toho mnoho, mnoho, co by se chtìlo o Oska-
rovi øíci. Vyprávìt o jeho bohaté skautské èinnos-
ti, o lásce ke vèelièkám, o jeho ochotì pomoci
tomu, kdo to potøeboval, budou jistì jiní.

Je toho mnoho, co jsme si v �ivotì øekli. Jen jed-
no jsme mu øíci nestaèili: Oskare, mìli jsme tì
rádi!                                                             Zdenìk Prchal

(Posmrtná výstava z díla Oskara Teimera bude
otevøena v hoøickém muzeu 16. záøí v 16 hodin.
Èasopis Pod Zvièinou chystá na podzim zvlá�tní
vydání, a vyzývá toto cestou ètenáøe, aby do nìj
svými vzpomínkami pøispìli.)

Pozdě, ale přece – k Dámě od Maxima...
�ácké a naivní panièky po silný a nekompromisní
alt , kdy� �lo do tuhého, co se dotýkalo jejího ne-
poskvrnìného jména,byly tak komické a pøi tom
naprosto pøirozené a realistické.  Nena�la jsem u
jejího hereckého projevu �ádnou chybu.

Milada Kadová byla jednodu�e ú�asná a dle
mého soudu nejprofesionálnìj�í ze v�ech. Velmi
mne pobavila situaèní komika u paøí�ských a rá-
dobypaøí�ských panièek s replikou: Vzhùru,
zvedni no�ku a ty ho�ku, neboj se... V�echny
dámy provedly toté�, ale pøesto na tak miniatur-
ním hereckém sólu bylo rozeznatelné, jak je kdo
talentovaný. Neuvìøitelnì komicky pùsobila paní
Radka Hubáèková a neodolatelná byla nejstar�í
èlenka ochotnického souboru paní Eva Johnová.
Pøed její rolí vévodkynì smekám klobouk.

Mohla bych psát o dal�ích skvìlých výkonech
ostatních ochotníkù. Ale bojím se, �e bych opìt
propásla vydání dal�ího HO. A tak radìji na závìr
prozradím, �e jsem se �la podívat i na reprízu. A
ani ta mne nezklamala. Smála jsem se stejnì bez-
prostøednì, a� trapnì, pokud jsem se smála
v tichosti sálu sama, ale byla jsem ��astná. ��ast-
ná, �e mne v tomto smutném svìtì je�tì nìco do-
ká�e rozesmát, ��astná z toho, �e máme v Hoøi-
cích takové ochotníky, kteøí nejsou �ádná �míra.
Dìkuji tímto paní Va�kovové a v�em, kteøí se na
realizaci hry Dáma od Maxima podíleli. A kdo ne-
vidìl, nenechte si pøípadnou dal�í reprízu ujít.
Nìkdy �pozdì, ale pøece� nemusí fungovat prostì
z objektivních dùvodù.

 Jen jediné mì mrzí. A to je to, �e si hru museli
v dubnovém HO pochválit ochotníci sami.

Èlánek navíc zcela zapomnìl na to, �e hoøické-
mu ochotnickému divadlu se po léta vìnoval  a
vìnuje v rámci svých mo�ností a sil i dal�í re�isér,
toti� pan Ladislav Dostál. Já si vá�ím i jeho práce
a domnívám se, �e pøi rekapitulaci poèínání ho-
øických ochotníkù v rozsahu 15 let by mìly být
zmínìny i jeho zásluhy. Nicménì ...

Zlomte vaz, hoøiètí ochotníci!
PaedDr. Renata Hradecká

Koruna v září 2010

Úterý 7. září 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 1. lekce, 30,- Kè

Úterý 14. září 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 2. lekce, vstupné 30,- Kè

Úterý 21. září 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 3. lekce, vstupné 30,- Kè

Středa 22. září 2010 v 19.30 hodin
SKVRNY NA SLUNCI

Divadlo Pod Palmovkou - Leopold Lahoda
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 250/230/200,- Kè

Středa 29. září 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 4. lekce, vstupné 30,- Kè

Čtvrtek 30. září 2010 v 19.30 hodin
ZDENÌK IZER, �ÁRKA VAÒKOVÁ

Vstupné 200/180/160,- Kè

Čtvrtek 8. října 2010 v 19.30 hodin
KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA,

GEORGE & BEATOVENS
Koncert k výroèí 45 let od zalo�ení skupiny

George & Beatovens, vstupné 200,- Kè
(pøedprodej 180,- Kè)

Koncert v kostele
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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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Novì otevøená prodejna hoøických trubièek

DOUBRAVKA
Toèená zmrzlina

Pivo, Kofola, teplé nápoje
Cukrovinky

TRAFIKA
DUDE

8:00 - 11:00
Námìstí Jiøího z Podìbrad 149

Novinka: NEDÌLNÍ PRODEJ
Nedìlní noviny

Mo�nost sázení NA TERMINÁLU

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
MÁME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS POSILOVACÍCH STROJÙ A CYKLODOPLÒKÙ

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

VÝPRODEJ

SLEVA a� 50%
NA VYBRANÉ TYPY KOL OD 25. SRPNA

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
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SEKÁNÍ TRÁVY
ÚDRŽBA ZAHRAD
¨ sekání trávy s mulèováním
¨ odvoz travní hmoty
¨ provzdu�òování, vertikutace

a odstraòování mechu z trávníkù
¨ hnojení a dosévání
¨ støíhání �ivých plotù
¨ odvoz kompostù
¨ sbìr listí, proøezávání stromù

a keøù

Aleš Smolař

TEL. 777 123 001
www.posekanitravy.cz

POSEKÁME COKOLIV A KDEKOLIV,
PLOCHU VELKOU ÈI MALOU,

ZA VA�Í ZAROSTLOU BRANOU

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
Doprava a konzultace zdarma

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

Nu Lom Soundz 2010:
předběžná
verze programu

28. 8. 2010, Hoøice, lom U Sv. Josefa.
Djs: Mike Genius (USA, Berlin), Tvyks, Tráva,

Katcha, Brooklyn, Tribetown, Dramajacqua&Mc
Vaant, Face, Fun, Acustic Terorrist, Wwera, Ma-
toa, Doox vs. Killa, MissB, Miquel, Lumiero, Brado-
shky, Sense, Klubo, Soda, Lumír

Hlásí se druhý roèník elektronického open air fes-
tivalu Nu Lom Soundz, na kterém usly�íte celou
øadu stylù jako nu rave, elektro, dubstep,
drum´n´bass, minimal, house, techno... Na festiva-
lu vystoupí na�e djská �pièka jako Tráva a Face, kte-
øí se umístili na pøedních místech v anketì Dance
Music Awards za minulý rok. Dále zde zahrají
Tvyks, Katcha, Brooklyn, Tribetown, Dramajac-
qua&Mc Vaant, Acustic Terrorist a mnoho dal�ích.
Headlinerem bude americký dj �ijící v Berlínì Mike
Genius.Ten má za sebou remixy pro 3 Is A Crowd +
En Masse, Crystal Water nebo Radiohead. Vedle
djingu se Mike Genius vìnuje i produkci, stojí za
americkými skupinami Kite In The Air a WZRDZ.

Výtvarný obor
hoøické ZU� pøijímá!

Vá�ení rodièe,
zaèíná �kolní rok a já se vám v�em je�tì jed-

nou musím omluvit, �e jsme v minulém �kol-
ním roce nepøijali va�e dítì do výtvarky.

Zájem byl tak velký, �e kapacita �koly nedo-
volila pøijetí v�ech zájemcù o malování, kera-
miku a dal�í pøedmìty, které dìti v rámci vý-
tvarné výchovy na na�í �kole studují.

Nový �kolní rok 2010/2011 pøiná�í mo�nost
navý�ení poètu �ákù ve výtvarném oboru.
Dìti, které splòují základní pøedpoklady, mo-
hou od záøí zaèít �výtvarku� nav�tìvovat.

Pøihlásit své dítì mù�ete je�tì zaèát-
kem mìsíce záøí.

Kvalitu výuky va�ich dìtí zaji��ují speciali-
zovaní výtvarní pedagogové.

Dal�í informace najdete na
www.zushorice.cz

      Va�kovová Zdenka, øeditelka �koly
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Prodám byt
Prodám cihlový DB 3+1 ve Vinarech, 79 m2, bal-

kon, 2 x sklep, èásteèná rekonstrukce.
Cena 835 000,- Kè, telefon 608 240 252.

Prodám kozičky
Prodám hnìdou 16mìsíèní kozièku a dvì kùz-

látka (té� kozièky) tøiapùlmìsíèní, hnìdé a bílé.
Telefon 604 368 009.

Dne 5. èervence 2010 na Mistrovství Èeské repub-
liky v Telèi Petr Bárta ml. obhájil titul vicemistra ÈR
v asociaèním kroketu. V semifinále porazil po napí-
navé høe obhájce mistra republiky Davida Hajna
(Telè)  2:1. V prùbìhu hry Petr vykolíkoval kouli
protihráèe a Davida nezachránil ani pìtibrankový
dvoukoulový break.

Ve finále  byl pora�en Václavem Doskoèilem
(Telè) o l bod v poslední høe. Pøi vývoji utkání 1:1
jsme ji� v závìru tøetí hry vìøili, �e vezeme do Hoøic
mistra republiky, ale ve velmi vyrovnaném utkání
Petr prohrál o jeden závìreèný bod na kolík. Byla to
veliká smùla.

O víkendu 31. èervence a 1. srpna 2010 se
v Hoøicích na fotbalovém høi�ti na Gothardu konal
turnaj kategorie Grand Slam v asociaèním kroketu.
Odehrála se nejvy��í soutì� v Èeské republice v roce
2010 a jediná se zápisem výsledkù do �ebøíèku Svì-
tové kroketové federace.

V pøedveèer turnaje pr�elo, a tak jsme mìli pro-
blém s posekáním mokrého trávníku. Následující 2
dny nám  pøálo sluneèné poèasí a hráèi pøipravili
v pøíjemném prostøedí hoøického høi�tì mnoho dra-
matických okam�ikù. Zúèastnilo se l3 hráèù a hrály
se hry podle roz�íøených pravidel s èasovým omeze-
ním 2 hodiny na 26 bodù. Do ètvrtfinále ze ètyø sku-
pin postoupili z klubu CCCC Hoøice Petr Bárta ml.,
Petr Draslar a Leona Vorlová. Dle oèekávání se do
semifinále probojoval ná� nejlep�í hráè Petr Bárta
ml. a utkal se s Janem Èihákem (Praha). Hru Petr
zaèal �estibrankovým breakem, po drobných chy-
bách pustil nìkolikrát soupeøe ke høe a nakonec po-
razil Jana Èiháka + 15. Druhou semifinálovou hru
vyhrál Ivo Marták (Silesia) vs. Ota Stanku� (Praha)
+ 8. Oba silní soupeøi hráli velmi nepøesnì na tì�-
kém, vysokém trávníku a nìkolikrát se vystøídali ve
vedení.

Finále Ivo Marták (Silvia) v.s. Petr Bárta ml. (Ho-
øice) se zaèalo v nedìli po obìdì. Domácí fandili Pe-
trovi a oèekávali obhájení loòského vítìzství. Petr
mìl nepøesný zaèátek a Ivo Marták následnì doká-

Hořičtí kroketisti jsou si celkem jisti

zal odehrát sedmibrankový break. Po soupeøovì
chybì Petr vrátil jistý �estibrankový break. Velmi
tì�ký terén na vysokém trávníku zapøíèinil, �e koule
nedojí�dìly do správných herních pozic a musela
být vynakládána síla do úderu holí. Ivo Martákovi se
podaøilo nad Petrem zvítìzit + 9.

V nedìli se konal turnaj vyøazených hráèù.
V hoøickém finále si zahráli kamarádi a souèasnì
soupeøi Petr Draslar v.s Petr Bárta st. Po vyrovna-
ném a napínavém boji vyhrál Petr Draslar +7.

Pohár pro vítìze turnaje vìnoval starosta mìsta
Hoøice Ivan Dole�al.

Petr Bárta mladší obhájil titul vicemistra republiky
v asociačním kroketu a reprezentuje Česko
na světovém šampionátu v Anglii

17. srpna 2010 Petr Bárta ml. odletìl jako èlen èes-
kého ètyøèlenného týmu asociaèního kroketu na mi-
strovství svìta dru�stev do Anglie.

Nejnovìj�í informace o tom, jak èe�tí kroketisté
celkovì (a Bárta zvlá��) na �ampionátu v Sussexu
dopadli, najde ètenáø na oficiálních stránkách tur-
naje: www.sussexcountrycroquetclub.org.uk

Èlenové klubu dìkují Mìstu Hoøice za finanèní
podporu domácích turnajù a Radì mìsta Hoøice za
finanèní pøíspìvek Petru Bártovi na reprezentaci ÈR
ve svìtovém poháru dru�stev.

Zpráva o provedení plnění doporučení

Hold královně. V popředí doklad z místa, kam královna posílá provinivší se autory, v pozadí
Krakonoš. Uprostřed královna a holdující sportovní lid.

Za jednoho vlahého srpnového veèera rozhodl
se autor  ne��astného èlánku o svi�tìní kolobì�ek
vyplnit zadaný úkol a odebrat se spoleènì s Ho-
øickými novinami na Místo, které Vítìzná Stáòa
urèila. Nalezli jsme to snadno, u� jsme tam nejed-
nou byli. Mnoho vody a piva od tìch dob uteklo,
podáváme av�ak rádi svìdectví o tom, �e v Onom
Místì se toèí, kromì smíchovského sortimentu,

vynikající Plzeò, která patøí k tomu nejlep�ímu,
co se dá v tomto spotøebním segmentu v Hoøicích
konzumovat. Radostným zji�tìním v�ak nebyl
konec, dispozice zùstala zachována, snadno jsme
na�li i veledùle�itý �lábek na odpadní produkty.
Zkrátka, královna nás poslala do pøíjemného
místa, je� mù�eme i ètenáøùm Hoøických novin
odpovìdnì doporuèit: bì�te do Prdele.

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

�Èlovìèe,� naøíká Sid Weinstein, �mìl jsem v�ecko,
co mù�e chlápek chtít: nádhernej barák, bezvadný
fáro, spoustu penìz, drahý obleky, lásku krásný �en-
ský ... � 

�A co se tedy stalo?� pøeru�í ho netrpìlivì kama-
rád. 

�Co se stalo? To by se ani èoklovi nestalo! Stalo se,
�e se, zèista jasna, z jasné oblohy, bez varování - vrá-
tila moje �ena!� 

�Zdravím jich, Krechtzman.� 
�Já jich taky rád vidim, Blum.� 
�A jak se vynacházej, Krechtzman?� 
�Pokud jde o mnì, Blum, není komu si stì�ovat.� 
�A co jejich mladej, Krechtzman, je�tì je neza-

mìstnanej?� 
�To sice je, Blum, ale nynèko se zabývá meditací.� 
�Meditací? Co to je, Krechtzman, co se tím dìlá?� 
�To se mnì neptaj, Blum. Ale furt lep�í, ne� aby
kluk sedìl a hledìl do blba.� 

Pastor, knìz a rabín si jednoho dne vy�li na výlet.
Bylo velmi horko. Byli celí upocení a unavení, kdy�
do�li k malému jezírku. Byl to takový zastrèený kou-
tek svìta, tak neváhali, odlo�ili si a skoèili do vody se
osvì�it. Kdy� vycházeli z vody na bøeh, tak, jak je je-
jich �éf stvoøil, kdo tu nejde kolem? Skupina turis-
tek, pohøíchu dam ze stejného mìsteèka! Osvì�ení
pánové se dali do bìhu ke svým svr�kùm, pastor s
knìzem si zakrývali ohanbí, rabín pak tváø. Kdy�
dámy pøe�ly a pánové se oblékli a uklidnili, ptali se
pastor s knìzem rabína, proè si nezakrýval ohanbí,
ale tváø? 

Rabín pouze odtu�il: �Nevím, jak u vás, ale v mé
kongregaci to je tváø, podle ní� by mne mohli po-
znat.�

 
Weizmannùv Institut dokonèil vývoj zázraèného

robota, schopného odpovìdìt na v�echny otázky - a
to i na ty, které nebyly nikdy naprogramovány v
elektronickém zaøízení. Pøi jeho slavnostním uvede-
ní se vytvoøila pøedlouhá fronta �urnalistù, vìdcù,
poèítaèových expertù a èumilù a kibicù, kteøí zahr-
novali robota pøívalem nejnesmyslnìj�ích dotazù.
A� pøi�el na øadu pan Schlemiel: �Kde je, právì v
tento okam�ik, mùj otec?� polo�il robotovi jednu z
nejzáludnìj�ích otázek. 

Robotovi se zèerstva rozproudily elektrony po
v�ech obvodech: �Vá� otec se - v tuto chvíli - opaluje
na plá�i - v Tel Avivu.� 

Schlemiel za vzrùstající pozornosti �urnalistù zajá-
sal: �Chyba! �patnì! Ha, ha, ha! Mùj otec, Harry O.
Schlemiel, s ním� jsem právì teï telefonicky hovo-
øil, je s mojí matkou v jejich apartmá v Haifì! Co vy
na to? Dobìhl jsem ho!� 

�urnalisté se zaèali fofrem sbíhat, spou�tì cvakaly,
televizní osvìtlovaèi zapínali osvìtlení pro dobré
zpravodajské zábìry. Robot v�ak Schlemielovu reak-
ci pova�oval za dal�í otázku a neèekanì pokraèoval:

�Harry O. Schlemiel je skuteènì s va�í matkou v je-
jich apartmá v Haifì. Vá� otec se ale sluní na plá�i
v Tel Avivu.�

Jde Kohn po Národní a je ve smutku. 
Potká ho Finkelstein a ptá se:

�Was ist, Kohn, �e jsou ve smutku?� 
�Ale, prosim jich, umøela mi pøed tejdnem tchy-

nì.� 
�Vá�nì? Jak to?� 
�No, jela do Vídnì...� 
Finkelstein se zasní a øíká:
�Na ja, Vídeò je holt Vídeò...� 
 

Už je to tady zas:
Dny židovské kultury

Koupím dům v Hořicích
Men�í, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294 k.simona@volny.cz

Turnaj v nohejbale
V sobotu 28. srpna probìhne na volejbalových

kurtech u� 9. roèník turnaje v nohejbalu tøíèlenných
dru�stev o putovní pohár restaurace U Ma-
tou�kù. Zaèíná se v 8:30, startovné 150,- Kè za èle-
na dru�stva (a v cenì je jako ka�doroènì zapoèítáno
obèerstvení). Po skonèení turnaje následuje (asi tak
od 19:30) volná zábava v rytmu �Zlatá osmdesátá�.
Zveme v�echny pøíznivce dobrého sportu, piva a zá-
bavy. Jako v�dy poteèe pivo jako køen a na ro�ni se
bude toèit vepøová kýta.

Informace a pøihlá�ky na telefonu 608 280 861.

Biograf Na Špici v září 2010

Pátek 3. 9. a sobota 4. 9. ve 20:00

Zatím spolu, zatím živý
Tajný agent Roy Miller (Tom Cruise) zmìní v

okam�iku �ivot obyèejnì vypadající June Havens
(Cameron Diaz) v neuvìøitelnou jízdu... a na

oplátku ona jemu. June se v letadle dá do øeèi s
okouzlujícím a ponìkud tajemným spolucestujícím

� Royem. Chvíli nato se v�e zmìní. Letadlo
neèekanì spadne do kukuøièného pole a havárii

nikdo dal�í nepøe�ije. June nemá ani vteøinu, aby
alespoò poøádnì popadla dech, a u� se ocitá na

neuvìøitelnì divoké cestì kolem svìta
Mláde�i pøístupný,

110 minut, èeské titulky, 70,- Kè.

Čtvrtek 9.9., pátek 10.9.
a sobota 11.9. od 17:30

The Twilight saga:
Eclipse

Seattlem otøásá série záhadných vra�d
a Belle znovu hrozí nebezpeèí od záludné upírky, je�

stále tou�í ji zabít. Uprostøed toho v�eho se navíc
musí rozhodnout, èemu dá pøednost: lásce k

Edwardovi, nebo pøátelství s Jacobem�
Mláde�i pøístupný,

124 minut, èeské titulky, 70,- Kè.

Čtvrtek 9. 9., pátek 10. 9.
a sobota 11. 9. v 17:30

Shrek - Zvonec a konec
Závìreèný Shrek je pøíjemným návratem k úvodní
zápletce (prokletí Fiony), ale s mnohem prohnanìj-

�ím padouchem a zapletenìj�í zápletkou.
 Po nevydaøeném tøetím pokraèování je tento Shrek

hojivý balzám zlobøího hnisu.
Mláde�i pøístupný,

116 minut, èeský dabing, 70,- Kè

Úterý 14. 9. a středa 15. 9. ve 20:00

Souboj Titánů
Nová verze filmu �Souboj titánù� je velkolepým
pøedstavením plným gigantických mytických

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,- Kè.

Pátek 17. 9. a sobota 18. 9. ve 20:00

Počátek
Pøes v�echna oklepaná kli�é je v Inception

tak velká koncentrace neotøelých nápadù, které
jsem jednou chtìl vidìt na plátnì, �e nemám

absolutnì co øe�it. Takhle chytrý, vrstevnatý, dobøe
zre�írovaný a vygradovaný film se rodí zcela

výjimeènì -nevzpomenu si, co by se Inception v
tìchhle ohledech za poslední roky vyrovnalo.

Mláde�i pøístupný, 148 minut,
èeské titulky, 70,- Kè.

Úterý 21. 9. a středa 22. 9. ve 20:00

Kajínek
Filmový Kajínek je silným pøíbìhem nejznámìj�ího

vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné vra�dy,
pøíbìhem obhájkynì hledající nové dùkazy,

pøíbìhem podsvìtí a jeho prorùstání do státní
správy i pøíbìhem manipulace.

Pøístupný od 15, 106 minut, èeský film, 75,- Kè

Úterý 28. 9. a středa 29. 9. v 17:30

Toy story 3:
Příběh hraček
Málokdy se stává, �e tøetí díl série je je�tì lep�í ne�

dva pøedchozí. A ejhle, tady to platí dvojnásob.
Aèkoliv i pøedchozí dva díly byly na vysoké úrovni

a byla to jakási revoluce na filmovém plátnì, trojka
mì dostala je�tì mnohokrát víc. Bylo to vtipné, milé

i dojemné, mìlo to pøíbìh, mìlo to rytmus a spád,
jednodu�e - bylo to takové jaké by to mìlo být.

Mláde�i pøístupný,
100 minut, èeský dabing, 70,- Kè.

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

Rezervace pøes SMS: 604 194 184.


