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ZÁŘÍ

Moudrost
Víte, kdy kuøe naposled pípne?
V Tesku, u pokladny.

Výstava chovatelů
ZO ÈSCH Hoøice v Podkrkono�í, poøádá ve dnech

16. � 18. 9. 2011 tradièní výstavu králíkù, drùbe�e,
holubù a okrasného ptactva se speciální výstavou
andulek ve svém chovatelském areálu Na závisti.
�koly a �kolky mají mo�nost výstavu nav�tívit
v pátek dopoledne.

Pro veøejnost je otevøeno v pátek 14.00-17.00,
v sobotu 8.00-17.00, v nedìli 8.00-15.00. Obèerst-
vení, tombola a prodej chovných zvíøat i kuøic je za-
ji�tìno.                                                 Informace k výstavì:

Rudolf Heger, 507 73 Dobrá Voda u Hoøic 153,
tel. 739 677 782.

Zavírání sezóny
na Zvičině 11. září

Akce je poøádána ve spolupráci s MAS Podchlumí.
I letos je pøipravován bohatý program s Drakiádou,
které se mù�ou zúèastnit jak na�e malé ratolesti, tak
i dospìlí! Ve spolupráci s DDM Jednièka Dvùr Krá-
lové nad Labem jsou pøipraveny hodnotné ceny pro
vítìze. Souèástí akce je i vyhlá�ení vítìzù fotosoutì-
�e Podkrkono�í 2011 a Malování na téma �Prázdni-
ny v Podkrkono�í�. Fotky i obrázky budou vystaveny
v kostele sv. Jana Nepomuckého na vrchu Zvièiny.
Sezona bude symbolicky uzavøena zazvonìním na
kostelní zvon. 

Zahájení 13:30, pøijde i dráèek Zvièíòáèek.
Obèerstvení zaji�tìno.

Hořický biograf zase
trochu jinak

Vá�ení diváci a náv�tìvníci hoøického Biografu
na �pici. Od záøí leto�ního roku jsme si pro Vás v
kinì nachystali novou dramaturgii. S vìdomím tech-
nologické digitální konkurence pomalu opustíme
projekce hollywoodských 3D trhákù a pøikloníme
se spí�e ke kvalitní komerci a nároènìj�ím filmùm.

PROGRAMOVÉ SCHÉMA NA OBDOBÍ ZÁŘÍ
- LISTOPAD JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Støedy budou výhradnì patøit nároèným èeským
i zahranièním klubovým art filmùm.  Pátky, soboty
(a nìkdy i nedìle) budou urèeny èeským novým fil-
mùm a kvalitní komerci. Jednou do mìsíce v nedìli
pak uvítáme dìti na speciálních projekcích � prv-
ní �bijásek� bude v nedìli 2. øíjna od 15.00 za 30,-
Kè a (nejen) dìti se mohou tì�it na slavnou èeskou
komedii Páni kluci.

V ZÁŘÍ NÁS ČEKÁ TAKY NĚKOLIK SPECIÁLŮ:
Harry Potter 7 � kdy� u� konec, tak v jednom kuse

a v jednom dni. V pátek 2. záøí budete moci vidìt
poslední film o tomto èarodìjnickém uèni pohroma-
dì. (1. èást od 16.30 a 2. èást od 20.00).

Týden s Lars von Trierem, provokativním dán-
ským re�isérem, kdy u pøíle�itosti uvedení jeho opu-
letního nového krásného filmu o konci svì-
ta Melancholia (16.-17. záøí), si ve støedu (14.9.) zo-
pakujeme jeho nervydrásajícího Antikrista.

Prove o.s. si ji� tradiènì pro Vás nachystá Filmový
festival � pøehlídku nekomerèní kinematografie, le-
tos s podtitulem �Kvalita �ivota�,23.-25.¨záøí.
V rámci festivalu se v sobotu 24.9. uskuteèní kon-
cert Moniky Naèevy a Justina Lavashe v DK Koruna.

A na konci mìsíce se mù�ete tì�it na zbrusu novou
komedii Jiøího Vejdìlka (�eny v poku�ení, Úèastníci
zájezdu�) Mu�i v nadìji � film o proutníkovi (Bo-
lek Polívka), kterého nezastaví ani vìk. (30.9-2.10.)

V øíjnu pak pøivítáme unikátní nový èeský animo-
vaný film podle kultovního komixu Alois Nebel i s
autorskou delegací � v pátek 21. øíjna.

Ve�kré podrobnosti pak najdete na novém webu
kina � http://biografnaspici.webnode.cz.

Doufáme, �e z programu si vybere snad úplnì ka�-
dý � od rodin s dìtmi po nejnároènìj�ího filmového
diváka a svou náv�tìvou nám dáte najevo, �e kino v
Hoøicích má stále své místo a �e i nároèné investice
do nových technologií, bez kterých se velmi brzy
kino neobejde, budou mít smysl.

Biograf Na �pici je pøedev�ím Va�e kino, tì�íme se
na Vás.                                          Jan Paøízek, dramaturg.

Studenti z Hořic
(re)prezentovali Českou
republiku ve Francii

V èervenci vyjeli studenti Obchodní akademie do
malého alpského mìsteèka Hauteville-Lompnes,
aby se tady spolu s rumunskými, �panìlskými a
francouzskými �áky zúèastnili mezinárodního pro-
jektu « Théâtre et Journalisme sur un plateau ».

Ka�dý si mohl vybrat, jaká stá� je mu bli��í � diva-
dlo nebo �urnalistika. A pøesto�e byly prázdniny,
dìti se daly do práce mo�ná s vìt�í chutí ne� ve �kol-
ním roce. Jestli to bylo dáno prostøedím nebo sna-
hou nebýt na tomto mezinárodním poli poslední, to
nevíme.

V ka�dém pøípadì bìhem 12 dnù úèastníci diva-
delní stá�e nejen nacvièili v anglickém jazyce vlastní
divadelní hru ze starého Øíma, ale hlavnì ji pøedsta-
vili veøejnosti v divadle se v�ím, co k takovému diva-
delnímu pøedstavení patøí. Novináøi zase celou
dobu psali recenze nav�tívených divadelních pøed-
stavení, èlánky a zajímavosti ze svých zemí i dojmy z
pobytu ve Francii, aby na závìr vydali vlastní noviny
ve francouz�tinì pod názvem « Journal de coeur ».

Skoro dva týdny jsme strávili v zemi, se kterou nás
spojuje i historie. A studenty z Hoøic teï navíc spo-
juje s Francií pøátelství a celo�ivotní zá�itky.

Zuzana Koudelková

První školní den
v Hořicích

Hoøické základní �koly pøivítaly ve svých tøídách
81 prvòáèkù. Jako obvykle i letos pro nì byly pøi-
chystány kromì slabikáøe i rùzné pracovní pomùcky
� nechybìly pastelky, tu�ky, modelína èi vodové
barvy. Do nìkterých tøíd zavítala delegace z hoøické
radnice, aby dìti pozdravila a popøála mnoho studij-
ních úspìchù. 

Prázdninové volno nìkteré �koly vyu�ily k rùzných
inovacím a zlep�ením, na které bìhem �kolního
roku za provozu nezbývá èas � Z� Na Habru èi Ko-
menského nechaly novì vymalovat nìkteré tøídy,
Na Habru byla pøedìlána poèítaèová uèebna, Z�
Na Daliborce poøídila pro ni��í roèníky nový náby-
tek. Zajímavého zpestøení se dostalo prvòáèkùm
v Z� Na Habru, kde pro nì bylo pøichystáno interak-
tivní pøedstavení na téma po��ácké pohádky, bìhem
kterého byly dìtem dávány zábavné úkoly a ony
se tak na nìm mohly aktivnì podílet, v Z� Komen-
ského byli zase prvòáèci slavnostnì �erpováni
do stavu �ákovského svými star�ími spolu�á-
ky. Pøejme tedy nejen prvòáèkùm, ale i jejich spolu-
�ákùm, rodièùm a uèitelùm hodnì trpìlivosti a píle,
úspìchy se pak zajisté dostaví.           www.horice.org

Jak zaène s jarem trochu teplé poèasí, je ka�dý
skaut nepokojný a u� u� aby vyrazil do lùna pøírody
pod stan. Je to stejné i u nás, pøitom v�ak nepodce-
òujeme peèlivou pøedtáborovou pøípravu. První sta-
nový tábor, na který se nabízela v�em hoøickým
skau�atùm nad 10 let mo�nost vyrazit, byl sice krát-
ký, ale o to dál � a� v Belgii u mìsta Boom. �lo o �es-
tidenní výpravu na mezinárodní tábor evropských
skautù Intercamp na zaèátku èervna.

Nakonec tam vyrazilo 16 lidí, jeli zájezdovým auto-
busem a moc se jim to líbilo. Spali pod stany na veli-
kánském táboøi�ti, úèastnili se nejrùznìj�ích aktivit
spoleènì se skauty z jiných evropských zemí. Také
byli na výpravì po okolí a jeli se podívat do Bruselu a
do Antverp. Tato akce se uskuteènila i díky finanèní
podpoøe Královéhradeckého kraje a Mìsta Hoøice a
kromì zajímavých zá�itkù získali úèastníci øadu
podnìtù pro dal�í skautskou èinnost.

No a potom hned na zaèátku prázdnin zaèaly letní
skautské podsadové tábory. 2.oddíl Jitøenka odjel
táboøit k Nové Pace do Valdova, ov�em vzápìtí se
ukázalo, �e dojeli a� na Divoký západ. Postavit si své
vlastní westernové mìsteèko byl pro táborníky úkol
na dva týdny, zhostili se ho s úspìchem a je�tì si u�i-
li spoustu legrace. A to jich tam bylo pøitom skoro
padesát.

Trochu men�í tábor, tak pro tøicet lidí, se ukryl
pod Zvièinu do lesù nedaleko Tøebiho�ti. Ale ne,

vlastnì to nebyl les, nýbr� jihoamerický prales, kde
se skrýval poklad Inkù. Vìøte tomu, �e odvá�ní skau-
ti a vlèata ze 3. oddílu jej nalezli, i kdy� jim to trvalo
14 dní.

Ve druhé pùlce tohoto tábora se ale dìly úplnì jiné
vìci � v�echny dìti ze 1.oddílu Zlatìnky provìøil
mluvící klobouk a ocitly se v Kouzelnické �kole Har-
ryho Pottera. Tak�e si zkusily spoustu kouzel i fam-
frpál a ti nejlep�í se na závìr utkali v boji o Ohnivý
pohár, který opravdu hoøel na konci dlouhého laby-
rintu.

Vlastní stanový tábor si ale v�dycky musely na�e
oddíly postavit samy na �zelené louce�, a to nejenom
samotné stany s døevìnou podsadou, nìkde bylo
nutné vybudovat i kuchyni èi �sociální zaøízení�. Sa-
motné stavìní je pøitom dùle�itou souèástí táboro-
vého programu, stejnì jako slu�ba v kuchyni èi tøeba
pøíprava døeva na topení.

Letos jsme mohli postavit kuchynì, jídelny i ostat-
ní pøístøe�ky s novými støechami � s novými krycími
plachtami zakoupenými s finanèní podporou Králo-
véhradeckého kraje. Na�e tábory rovnì� finanènì
podpoøilo Mìsto Hoøice. Obìma patøí za jejich pod-
poru ná� velký dík. A nám velkým je velkou odmì-
nou, �e ze v�ech táborù se dìti vrátily spokojené a
nad�ené do dal�ích skautských dobrodru�ství.

Ev�a Hanèarová,
vedoucí støediska Junáka Hoøice

Hořičtí skauti pod stanyDen otevřeného letiště
Èlenové Aeroklubu pøipomenou 75 let létání

v hoøickém regionu dnem otevøeného leti�tì, který
se bude konat v sobotu 17. záøí 2011 od 10 hodin.
Náv�tìvníkùm bude pøedvedena ve�kerá letadlová
technika aeroklubu - rùzné typy vìtroòù a motoro-
vých letounù, vìtronì v soukromém vlastnictví èle-
nù aeroklubu a ukázky dal�í letadlové techniky ji-
ných provozovatelù. Probìhnou ukázky letového
provozu, za pøíznivého poèasí se uskuteèní seskok
para�utistù.

Vstup je volný, pøipravena bude mo�nost svezení
v letadle za pøíznivé ceny speciálnì k výroèí.

(Události vìnujeme také èlánek na stranì 5).

 Nechoïte jen tak, nenoste trenýrky naruby � Kdo pije Ouzo, nemá chtít Euro � Paní Ohrensteinová se vrátila z lázní �
Nechoïte jen tak, máme tady optometristu � V Ostromìøi ukradli �torcha � V Konecchlumí vznikl hanlivý výraz �

Ani Karel Jaromír nechodil jen tak � Stein neumí plavat � Blumenfeld si dal lososa s majonézou � Na leti�ti se bude létat
Artróza se vrátila z Dachov � Vánoce u� brzy                                                             Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

Omezený provoz
ve Věži samostatnosti

Masarykova vì� samostatnosti bude rozhodnutím
mìsta v záøí otevøena pouze v pátek, v sobotu a v ne-
dìli, v�dy od 10,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00. Od
1. øíjna bude u� zavøena, ale poèítá se s otevøením v
den státního svátku 28. øíjna.             www.horice.org

Pozvání do muzea
Mimořádnou pozornost návštěvníků výstavy Zmizelé Hořice budí tak trochu záhadný předmět

v ústřední skupině instalace: píchací hodiny z textilky firmy Feuerstein. Přístroj vyrobila německá
firma bratří Bürků Württembergische Uhrenfabrik v licenci amerického vynálezce Willarda

Bundyho na počátku dvacátého století. (Bundyho patent, známý jako „Punch card clock“, pochází
z konce století devatenáctého). Hodiny sloužily ke kontrole docházky a protože bylo třeba vždy

zapíchnout hrot na otočném rameni do příslušného otvoru v číselníku, začalo se jim říkat „píchač-
ky“ a daly tak jméno všem následujícím systémům časové kontroly (včetně současných elektronic-

kých, které už s mechanickým zapichováním nemají nic společného). Předmět byl  před vystave-
ním zdarma (avšak kvalifikovaně) ošetřen v Restaurátorských ateliérech Bárta Hořice a patří jim

za to dík. Druhý známý kus se nachází  v muzeu ve městě Binghamton ve státě New York.

Skauti zkoušejí kouzelnické postupy atriky
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Policejní zpravodajstvíDivadelní
studio
KLOBOUK v akci...

Tak jako v loòském roce organizovalo divadelní
studio Klobouk letní divadelní tábor.

Ve stejném místì (Dachova u Hoøic), se stejnými
vedoucími, ve stejném období (druhá polovina èer-
vence) se stejnì bohatým programem pro úèastníky
tábora. Pouze poèet tìchto úèastníkù byl vìt�í
(v loòském roce 15, v leto�ním roce 26. Z toho do-
konce jeden Ital a jeden Rus, a tak jsme s nadsázkou
nazvali ná� tábor jako mezinárodní).

Vzhledem k vy��ímu poètu dìtí byl tábor pro
v�echny vedoucí velmi nároèný. Trvalo déle, ne� se
v�echny dìti poznaly, zaèaly se vzájemnì tolerovat a
respektovat . Pravý duch POHODY, jak je tento tá-
bor nazýván, se nepodaøilo vytvoøit tak rychle, jak
jsme si my vedoucí pøedstavovali. Ale nakonec se
nám to povedlo a dìti odjí�dìly spokojené a s otáz-
kou, zda bude tábor také pøí�tí rok. O jejich hodno-
cení tábora svìdèily dopisy lesnímu skøítkovi,
z nich� alespoò jeden bude  pro ilustraci pøilo�en
k tomuto èlánku.

Stejnì jako v loòském roce byly zaøazeny aktivity
divadelní, ka�dodenní veèerní programy sestavené
z divadelních veèerníèkù, scének  apod. Dennì jsme
se vìnovali tanci - klasickému i modernímu, vzniklo
nìkolik zajímavých choreografií, které byly uvádìny
v prùbìhu tábora pøed veøejností. Probíhala výuka
angliètiny v divadelním duchu. Vrcholem tohoto
sna�ení byly nastudované pohádky v angliètinì -
O tøech malých prasátkách. Pùlhodinová pøedstave-
ní pro malé i vìt�í dìti korunovala  závìreèné vy-
stoupení, které mohli zhlédnout v�echny rodièe,
kteøí si tentý� den dìti odvá�eli. Men�í dìti uvedly
pøedstavení s názvem Cirkus a star�í dìti minimuzi-
kál s názvem Ach ta láska nebeská.

Letos se také hodnì sportovalo. Velmi jsme pro�í-
vali turnaj ve stolním tenise. A skuteènì dojemné
byly turnaje v pøehazované, kdy dru�stva byla na-
kombinována z malých a velkých dìtí. Králíci si
mnohdy posadili králíèky na ramena, aby ti støízlíci
mohli vùbec pøehodit sí�.

Velký ohlas sklidily klasické táborové aktivity -
honba za pokladem, stezka odvahy, karneval.

Na nudu nebyl èas. A to je dobøe, proto�e kdy� se
dìti nenudí, pak ani nezlobí.

Divadelní studio Klobouk zavr�ilo táborem celý
�kolní rok, bìhem kterého zrealizovaly v�echny di-
vadelní tøídy svá pøedstavení. Vrcholem hereckého
úsilí hoøických �ákù byla divadelní pohádka O skøe-
tech a skøítcích. Velcí králíci uvedli je�tì na podzim
reprízu pøedstavení Chci zpátky �kolné. V Milovi-
cích, kde vznikla tøída o 17 �ácích, se o Vánocích
hrála pohádka Andìlùv trojlístek. V Nechanicích
s nechanickými malými �áèky jsme pro mateøskou
�kolku hráli pøedstavení s názvem Dìtská zahrádka
a s vìt�ími dìtmi jsme uvedli v kulturním domì Tøi
stra�idelné pohádky.

Celý �kolní rok byl tedy velmi tvùrèí, nebyl nikdo,
kdo by se nepøedvedl se svým hereckým talentem
svým rodièùm a  veøejnosti.

Ráda bych touto cestou je�tì podìkovala v�em,
kteøí nám èímkoli pøispìli na letní divadelní tábor.
Mezi takové dobrodince patøila paní Pokorová
z Milovic, pan Smetana ze Svobodných Dvorù , který
nám daroval tøi pytle brambor, 10 kg cibule a tøi
hlávky zelí, paní Peterková nám darovala krabici
bonbonù, kterými jsme mohli dìti odmìòovat za je-
jich výkony.

Nemohu zapomenout na Mìstský úøad Hoøice,
který nám pøispìl dvakrát na zaplacení nájmu za di-
vadelní sál.

Vá�ení rodièe, pokud byste mìli doma dítì, které
by divadlo mohlo oslovit, máte mo�nost jej do diva-
delního studia Klobouk pøihlásit. Budou pøijímány
dìti od 5 do 18 let.

Jak podat pøihlá�ku a jak se se dozvìdìt v�e, co vás
o Klobouku zajímá, se dozvíte z internetových strá-
nek Klobouku.Jejich adresa jest : www.divadlo-klo-
bouk.cz

Na spolupráci s va�imi dìtmi v pøí�tím �kolním
roce se tì�í PaedDr. Renata Hradecká

Příloha: Dopis skřítkovi
Milý skøítku,
na zaèátek bych chtìl podìkovat v�em vedoucím,

kteøí se nám celých 14 dní vìnovali a darovali nám
svùj drahocenný èas. Vymý�leli nám program na
ka�dý den a obèas s námi i ztráceli trpìlivost.

Speciální podìkování patøí na�í hlavní vedoucí,
paní Renatì Hradecké, hlavní organizátorce.

Hlavnì díky ní jsme se tu u� podruhé se�li. Její ne-
uvìøitelná trpìlivost, její láskyplnost, její Reiki
umìní.

Dal�í puget rù�í bych vìnoval na�í taneènici, Te-
rezce Vernerové, která se nás sna�ila nauèit tanèit.
Bohu�el asi ji� pøi druhé hodinì tance ztratila trpì-
livost, ale pøesto jsme se, aspoò myslím, nìco nauèi-
li.

Jsem také rád za vyuèování angliètiny, kterou
jsme se uèili v takové zábavné formì a mì osobnì to
velmi bavilo. Jazykolamy, pohádky...

Velký obdiv si zaslou�í také Jan Bukaè a Deniska
Hradecká, kteøí pøedvedli táááááákovouhle trpìli-
vost  s malými dìtmi. Mluvím tu sice jen o trpìlivos-
ti, ale ta je sakra dùle�itá !

No, abych to shrnul - myslím si, �e i tento tábor se
povedl,a doufám, �e se bude poøádat i dal�í, tøetí
roèník.

Dominik Byd�ovský
(Tento dopis nebyl cenzurován ani obsahovì, ani

stylisticky a pravopisnì. RH.)

Poškozená fasáda domu
v Konecchlumí

Konecchlumí - V noci na úterý 17. srpna úøadoval
v Konecchlumí neznámý umìlec, který bílou barvou
posprejoval fasádu domu nad výlohou bývalého ob-
chodu. Pùvodní nápis KATTOO upravil pøidáním
dal�ích písmen tak, �e vznikl nový hanlivý výraz.
Majitel domu vyèíslil �kodu na nejménì 3 tisíce ko-
run. Po neznámém vandalovi pátrají jièín�tí policis-
té, kteøí pøípad �etøí jako pøeèin po�kození cizí vìci.

Poškození reklamní
tabule

Hoøice - V noci z pondìlí na úterý 9. srpna po�ko-
dil neznámý pachatel v Hoøicích reklamní tabuli
jedné z místních firem. V dolní èásti nastøíkal po
celé její délce èerný nápis �zlodìj�.

Svým jednáním zpùsobil �kodu ve vý�i nejménì 12
tisíc korun. Po vandalovi pátrají hoøiètí policisté,
kteøí pøípad �etøí jako pøeèin po�kození cizí vìci.

Jízdní kolo musí být
řádně osvětlené

Hoøice - Ve støedu 17. srpna zastavila nìkolik mi-
nut po pùlnoci policejní hlídka v Hoøicích padesáti-
letého cyklistu, který jel na nedostateènì osvìtle-
ném kole. Nesvítilo mu toti� zadní èervené svìtlo a
dále nemìl pøední ani zadní kolo opatøené odrazo-
vými svìtly. Z tohoto dùvodu policisté sepsali s pøe-
stupcem oznámení o pøestupku, které postoupili
k vyøízení pøíslu�nému správnímu orgánu.

Internetový podvodník
na Jičínsku

A� pìt let vìzení hrozí za podvod ètyøiatøicetileté-
mu mu�i z Jièínska, který si od dubna loòského roku
do kvìtna leto�ního roku pøivydìlával fiktivním in-
ternetovým obchodem.

V �podnikání�, které rozjel pod smy�lenými jmé-
ny, se mu celkem daøilo. Za výhodnou cenu nabízel
hlavnì notebooky a fotoaparáty rùzných znaèek, o
které byl nevídaný zájem. Vzhledem k tomu, �e se
ale jednalo o fiktivní obchod, nikdy �ádné zbo�í ne-
dodal, proto�e ho nemìl. Od zájemcù pouze inkaso-
val platbu pøedem, kterou si nechával zasílat na svùj
úèet. V  okam�iku, kdy peníze obdr�el, pøestal
se zákazníky komunikovat. Tìm nakonec do�la trpì-
livost a na záhadného prodejce podali trestní ozná-
mení. I kdy� se podezøelý obchodník choval velmi
opatrnì a neustále mìnil svá jména a e-mailové ad-
resy, pøesto na jednu dùle�itou vìc zapomnìl.

Platby si toti� nechával zasílat na stále stejný úèet,
ke kterému mìl dispozièní právo pouze on. A tak po-
licistùm nedalo moc práce zjistit jeho pravou identi-
tu. Mu�i nakonec nezbylo nic jiného ne� jít
s pravdou ven. Za patnáct  mìsícù se mu takto poda-
øilo podvést nejménì 17 osob z rùzných koutù na�í
republiky, od kterých obdr�el neuvìøitelných 120 ti-
síc korun. Jak sám uvedl, peníze prý  pou�il
na vylep�ení rodinného rozpoètu.

Mu� si v tìchto dnech vyslechl obvinìní z pøeèinu
podvodu, za co� mu v pøípadì prokázání viny hrozí
trest odnìtí svobody a� na pìt let.

Zdroj: Policie ÈR, nprap. Hana Kleèalová

Zmizela busta
spisovatele Eduarda
Štorcha

V pátek 8. srpna úøadoval v Ostromìøi neznámý
pachatel, který v parku ve �kolní ulici odcizil z pod-
stavce padesát centimetrù vysokou bronzovou busta
Eduarda �torcha. Hodnota díla akademického so-
chaøe Josefa Bílka byla vyèíslena na 70 tisíc korun.

Pøípad �etøí jièín�tí kriminalisté jako pøeèin kráde-
�e, za co� pachateli hrozí trest odnìtí svobody a� na
pìt let.NABÕZÕME NOV› OMRON M6 COMFORT

Lékárna Agnes
Nejû·danÏjöÌ tonometr na trhu

ï Tonometr na paûi s bohatou
v˝bavou

ï Velmi rychlÈ mÏ¯enÌ
ï Technologie inteligentnÌho

rychlÈho nafukov·nÌ
a vyfukov·nÌ manûety

ï Dual sensor pro nejvyööÌ
p¯esnost

ï Velk ,̋ snadno Ëiteln˝ displej
s indik·torem vysokÈho tlaku

ï JednotlaËÌtkovÈ ovl·d·nÌ pro
jednoduchou obsluhu

ï Kontrola spr·vnÈho utaûenÌ
CC manûety
VÌce v ho¯ickÈ lÈk·rnÏ Agnes
v HavlÌËkovÏ ulici

Hledá se žena, která
okradla souseda

Neskuteènì drze si poèínala v úterý 23. srpna asi
sedmatøicetiletá �ena, která v odpoledních hodi-
nách zazvonila u dveøí jednoho z bytù v Husovì uli-
ci. Otevøít jí pøi�el mladý mu�, kterého po�ádala, zda
by u nìj nemohla poèkat na jeho sousedku, která
není doma. Mu� se  slitoval a pozval �enu dovnitø,
co� jak brzy pochopil, nemìl dìlat.

Vetøelkynì se rozsadila v pokoji, kde popíjela kávu
a pøitom pøedstírala, �e èeká na kamarádku.
Po dvou hodinách se v�ak zvedla a z bytu ode�la. A�
po jejím odchodu mu� zjistil, �e si s sebou vzala i pe-
nì�enku jeho sestry a témìø 7 tisíc korun.

K popisu �eny hostitel uvedl, �e byla ve vìku ko-
lem 37 let, asi 170 cm vysoká, mìla pl-
no�tíhlou postavu, blond vlasy støi�ené
na mikádo, rù�ovou èelenku, výraznì nalí-
èené oèi, velká prsa a v dekoltu vyrá�ku
nebo ekzém. Na sobì mìla bíloèernou ha-
lenku, tmavé tøíètvrteèní kalhoty a èerné
gumové pantofle. 

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí by k uvedené
�enì mohli podat jakoukoliv informaci, aby tak uèi-
nili prostøednictvím linky tísòového volání 158 nebo
pøímo na policejní slu�ebnì v Hoøicích.

Zdroj: nprap. Hana Kleèalová

Vaše Oční optika Zuzana Ježková pro Vás otvírá
OD 1. ZÁŘÍ NOVOU VYŠETŘOVNU

Co Vám nabízím?
� Špičkově vybavenou vyšetřovací místnost, umožňující změřit váš zrak
• ODBORNOU APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK, poprvé v Hořicích
• Měření zraku kvalifikovanou optometristkou, jedinou v Hořicích

.     ... že nevíte kdo je to optometrista?
Optometrista je zdravotnický pracovník, který má více času se věnovat
zákazníkovi, a to od zjištění vady, až po návrh řešení daného stavu.
Optometrista zajistí veškerý servis od vyšetření až po výběr brýlí
či aplikaci čoček.
Na měření se lze objednávat buď přímo v Oční optice anebo na telefonu
493 623 657 nebo 776 342 944

Oční optika Zuzana Ježková Vám dále nabízí
• Široký výběr brýlových obrub – stálé a nízké ceny
• Různé druhy dioptrických čoček
• Veškeré opravy včetně letování
• Sluneční brýle – polarizační
• Čištění ultrazvukem zdarma
• Doplňkový prodej – pouzdra, čisticí roztoky, lupy
• Speciální brýlové čočky pro seniory

Přijďte a vyzkoušejte nové služby!
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Na konci �kolního roku natáèeli �áci �koly nové
CD, které je nazváno �Pro radost�. Vzniklo opravdu
pro radost nám v�em a pro radost Vám, kteøí ho do-
stanete. Vydání CD je pro nás urèitým pøepychem,
ale za poctivou práci si ho v�ichni zaslou�í. Bìhem
prázdnin se na nìm pilnì pracovalo, aby zaèátkem
�kolního roku 2011/12 mohlo v�echny pøekvapit.

A druhé vydání Roèenky, pøehledu o práci �koly, je
ji� také v tisku, tak�e doufám, �e nás brzo potì�í.
Kdo máte první èíslo Roèenky, tak víte, �e se tady
dozvíte o ve�kerém dìní bìhem roku, o úspì�ích, ale
i o zklamáních �koly.

Mladé výtvarníky pøivítá opravená keramická díl-
na, kde budou moci v hygienicky dobrých podmín-
kách dále pracovat.

Druhý roèník výstavy mladých umìlcù bude na
podzim v prostorách radnice(minulý rok to byla Eva
Matou�ová). Koho tentokráte pøedstavíme, je pøe-
kvapením. Jsem ráda, �e se tato akce setkala
s úspìchem a �e je o ni zájem.

V nastávajícím �kolním roce M�MT vyhlásilo sou-
tì� ZU� v oboru sólový zpìv a hra na dechové ná-
stroje. Na�e �kola se stává poøadatelem okresního
kola soutì�e v sólovém a komorním zpìvu. Soutì�
probìhne na jaøe 2012 a pøipravují se na ni v�ichni
�áci urèených oddìlení.

A jako ka�dý rok èekají nás koncerty, veøejná vy-
stoupení a dal�í akce, které poøádá �kola, nebo na
které jsme zváni. V prosinci bude zpívání a hraní u
Betlému, adventní koncert a dal�í a dal�í.

Závìr �kolního roku bude tradiènì patøit pracov-
ním výjezdùm �ákù. Na základì získání grantù mo-
hou �áci nav�tívit Itálii a Maïarsko.

OBCHODNÍ ŘETĚZEC LIDL ZAHÁJIL
VÝSTAVBU PRODEJNY

Stavební plocha, která byla získána po zbo-
øení bývalé mìstské vývaøovny, koneènì o�ila
stavebním ruchem.  Obchodní øetìzec Lidl za-
hájil na pøelomu èervence a srpna výstavbu
prodejny, která má mezi spotøebiteli své pøíz-
nivce, ale také svoje odpùrce.  Na staveni�ti,
které je neprody�nì uzavøeno oèím veøejnosti,
zaèaly probíhat terénní práce. I kdy� termín
dokonèení výstavby není údajnì pevnì stano-
ven, vedení øetìzce by rádo zahájilo provoz
prodejem Mikulá�ù na poèátku prosince.
Projektová dokumentace respektuje pøání ho-
øické radnice rozbít klasickou sedlovou støe-
chu, která prezentuje v�echny prodejny ob-
chodního øetìzce, na soustavu sedlových
støech. Zároveò splòuje dal�í podmínku osa-
zení èástí objektu pískovcovými prvky. Budo-
va prodejny je umístìna soubì�nì s Maixne-
rovou ulicí. Vjezd a výjezd na parkovi�tì je
orientován z ulice Karlovy.  Spodní èást par-
kovi�tì smìrem k Riegrovì ulici bude lemová-
na pískovcovou zídkou. Parkovi�tì nále�ící
k prodejnì mù�e obsadit a� devadesát osob-
ních vozidel.
EVROPSKÝ PROJEKT HOŘICE - MĚSTO
BEZ BARIÉR JDE DO FINIŠE

Práce na projektu �Hoøice - mìsto bez bari-
ér�,  který obsahoval 64 stavebních objektù,
se blí�í ke svému konci

Na projekt byla vypracována expertní stu-
die, která byla zamìøena na úpravy dopravní
infrastruktury mìsta smìøující ke zvý�ení
bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupnìní
osobám s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. Projekt, který obnovil 50 tisíc metrù
ètvereèných plochy, vymìnil 330 kusù veøej-
ného osvìtlení, získal 210 nových prvkù mìst-
ského mobiliáøe, novì upravil, oznaèil a
osvìtlil 24 pøechodù pro chodce, novì bezba-
riérovì zpøístupnil 6 objektù a zøídil 247 par-
kovacích míst se pomalu chýlí ke svému kon-
ci. Poslední práce probíhají na rekonstrukci
Komenského ulice a Klubu dùchodcù v Poli-
klinice II. Komenského ulice postrádá finální
asfaltovou vrstvu a dodìlávají se také posled-
ní terénní úpravy okolí kostela. Na Jungman-
novì námìstí se posouvá ulièní vpus� a zbývá

polo�it asfaltový koberec do vyústìní ulice
Pod Lipou na námìstí Jiøího z Podìbrad. Prá-
ce na projektu by mìly být dle harmonogramu
zcela ukonèeny do 15. záøí 2011.
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU
HOŘICE - MĚSTO BEZ BARIÉR

Slavnostní zakonèení projektu Hoøice - mìs-
to bez bariér probìhne u Riegerova obelisku
na Gothardì ve ètvrtek dne 22. záøí  od 14:00
hodin. Na slavnostním zakonèení na�eho ev-
ropského projektu by mìl být pøítomen také
hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubo-
mír Franc. Pøítomni budou také delegace na-
�ich partnerských mìst, nìkteøí èlenové rady
Královéhradeckého kraje, hoøiètí zastupitelé a
nìkteøí zástupci organizací provozující sociál-
ní slu�by v Královéhradeckém kraji.  Kulturní
program slavnostního odpoledne zpøíjemní
hoøické ma�oretky a roztleskávaèky z Domu
dìtí a mláde�e, folklorní skupina Hoøeòák,
Hoøická dechovka a dal�í. Ke shlédnutí bude
mobilní výstava èástí mìsta � pøed a po revita-
lizaci�. Pøipraveno je samozøejmì také drobné
obèerstvení pro úèastníky zakonèení projektu.
MEZINÁRODNÍ VÝZKUM V HOŘICÍCH
V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2011 AŽ BŘEZEN 2012

Vá�ení spoluobèané, lokalita Hoøice byla vy-
brána ke sbìru dat významného projektu
�Mezinárodní výzkum dospìlých � Pøedpo-
klady úspìchu v práci a v �ivotì�, který inicio-
vala Organizace pro hospodáøskou spolupráci
a rozvoj.  Èeská republika se tohoto projektu
zúèastní spolu s dal�ími 24 zemìmi svìta. Vý-
zkum si klade za cíl zmapovat dovednosti, kte-
ré obyvatelé Èeské republiky potøebují, aby se
plnohodnotnì zapojili do rychle se mìnící
spoleènosti a ekonomiky 21. století. Výbìr ob-
èanù, kteøí budou po�ádání o úèast ve výzku-
mu, probíhá zcela náhodnì. Je velmi dùle�ité,
aby se lidé, kteøí budou osloveni výzkumu zú-
èastnili, nebo� ka�dý oslovený zastupuje tisíce
dal�ích dospìlých po celé Èeské republice a
podle mezinárodních pravidel výzkumu ne-
mù�e být nikým nahrazen. Budeme Vám za-
vázání, pokud tento výzkum podpoøíte. Po-
drobnìj�í údaje o projektu jsou uvedeny na
stránkách http://www.piaac.cz a http://
www.scac.cz/piaac.

Ivan Dole�al

Pokračující práce na strategickém plánu
rozvoje města Hořice

Mìsto Hoøice úspì�nì pokraèuje ve zpracování
strategického plánu rozvoje mìsta Hoøice realizo-
vaného v rámci projektu �Zvý�ení kvality øízení
Mìstského úøadu v Hoøicích� (projekt je podpo-
øen z Operaèního programu Lidské zdroje a za-
mìstnanost, reg. è. CZ.1.04/4.1.01/53.00057).
Náklady projektu jsou hrazeny z 85 % z �evrop-
ských penìz� a realizace projektu tak rozpoèet
mìsta zatí�í jen minimálním zpùsobem.

Strategický plán je základní koncepèní doku-
ment mìsta, který udává, jakým smìrem se mìsto
hodlá ubírat a do jakých oblastí budou
v budoucnu intervence mìsta nasmìrovány. Sho-
dou okolností byla dotace pøiznána v období, kdy
jsou zahájeny práce na novém územním plánu
mìsta. To je pro koncepèní pøístup k rozvoji mìs-
ta ideální situace, proto�e strategický plán by mìl
stanovovat pro územní plán ideové zadání � po�a-
davky na socioekonomický rozvoj mìsta, na zákla-
dì kterých jsou následnì v územním plánu formu-
lovány konkrétní principy rozvoje fyzického pro-
støedí mìsta.

Na poèátku èervna bylo dokonèeno výbìrové øí-
zení na zpracovatele projektu. V prùbìhu mìsícù
èervna a� srpna provedla vybraná firma zhodno-
cení výsledkù dotazníkového �etøení realizované-
ho jak mezi obyvateli, tak i mezi místními podni-
katelskými subjekty. V rámci tohoto �etøení mìli
obyvatelé a podnikatelé mo�nost pøipomínkovat
jednotlivé oblasti (doprava, technická infrastruk-
tura, �kolství, volnoèasové aktivity, �ivotní pro-
støedí aj.) a poskytnout mìstu prostøednictvím
otázek na jednotlivé odpovìdi míru jejich spoko-

jenosti s tìmito jednotlivými segmenty �ivota ve
mìstì. Nutno dodat, �e mno�ství získaných dotaz-
níkù z �etøení mezi obyvateli (1305) pøedstavuje
vzhledem k poètu obyvatel mìsta (9 030) repre-
zentativitu �etøení pøesahující 14 %. Pøitom pøi
prùzkumech v nesrovnatelnì vìt�ích (krajských
mìstech) je jako reprezentativní pova�ován vzorek
1000 odpovìdí. Chtìli bychom na tomto místì
proto velmi podìkovat v�em respondentùm za èas,
který vyplnìní dotazníku vìnovali.

Prezentace výsledkù dotazníkového �etøení bude
mimo jiné na programu jednání zastupitelstva
mìsta dne 19.9.2011 V dal�ích mìsících  budou po-
kraèovat následné analytické práce, které zhodno-
tí dosavadní rozvoj mìsta v jednotlivých sledova-
ných oblastech: ekonomice, �kolství a lidských
zdrojích, sociálních slu�bách a zdravotnictví, do-
pravì a technické infrastruktuøe, volnoèasových
aktivitách, �ivotním prostøedí a v dal�ích vý�e ne-
vyjmenovaných oblastech.

Na analytickou èást bude navazovat vlastní tì�i�-
tì strategického plánu � konkrétní návrhy a opat-
øení, které bude mìsto následnì realizovat. Pøed-
pokládáme, �e tato èást bude probíhat do kvìtna
roku 2012. V mìsících kvìtnu a èervnu bude na-
staven zpùsob, jakým bude strategický plán napl-
òován tak, aby se nejednalo o mrtvý dokument, ale
koncepci, která pøispìje k ekonomickému rozvoji
mìsta.

Pøi realizaci strategického plánu poèítáme se za-
pojením veøejnosti. V druhé polovinì mìsíce záøí
probìhne projednávání výsledkù prùzkumù se zá-
stupci místních podnikù.                         Mìsto Hoøice

SLOUPEK STAROSTY
Chtìla bych podìkovat Vám v�em, kteøí máte o

na�í �kolu zájem, kteøí nám svìøujete svoje dìti a vì-
øíte, �e je nauèíme základùm toho nejkrásnìj�ího �
umìní.                    Va�kovová Zdenka, øeditelka �koly

Mìstský úøad Hoøice, odbor dopravy �ádá v�echny
dr�itele øidièských prùkazù, aby vìnovali pozornost
tomuto èlánku a odpovìdnì pøistoupili k povinné
výmìnì øidièských prùkazù co mo�ná nejdøíve
a nenechávali ji na konec roku 2012. Podle statistiky
Ministerstva dopravy zbývá v Hoøicích vymì-
nit do konce roku 2013 cca 1855 øidièských
prùkazù (stav k lednu  2011). Nenechávejte proto
výmìnu na poslední chvíli a dostavte se vèas.

Nový øidièský prùkaz se nevymìòuje na poèkání,
ale vyrábí se ve Státní tiskárnì cenin a výroba trvá
20 dnù. Pracovi�tì pro výmìnu øidièských prùkazù
se nachází na odboru dopravy v ulici Èelakovského
pod finaèním úøadem.

Kolik mì to bude stát? Výmìna øidièského
prùkazu je osvobozena od správního poplatku.

Kde si mohu vymìnit svùj ØP? Na pøíslu�-
ném pracovi�ti obecního úøadu obce s roz�íøenou
pùsobností nebo magistrátu mìsta na území ÈR
(podle místa trvalého pobytu dr�itele øidièského
prùkazu). V Hoøicích na Odboru dopravy Hoøice,
Èelakovského 1457, tel. 493 655 485 nebo
493 655 487, e-mail:kratenova@horice.org, andrlo-

Nevyměníš — nepojedeš (2)
va@horice.org.  Na ka�dé úterý, ètvrtek èi pátek lze
sjednat èasovou rezervaci.

Co musím mít s sebou?
Platný doklad toto�nosti (obèanský prùkaz, pas),

jednu fotografii o rozmìrech 3,5×4,5 cm, øidièský
prùkaz, kterému konèí platnost.

Kdy budu mít vystaven nový ØP?
Do 20 dnù ode dne podání �ádosti (popø.

do 5 pracovních dnù po úhradì správního poplatku
500 Kè).

Výmìna bez èekání: Na ka�dé úterý, ètvrtek èi
pátek lze telefonicky nebo e-mailem sjednat èasovou
rezervaci a neèekat ve frontì.

Kde najdu více informací?
Do 31.12.2012 musí být vymìnìn ØP vydaný

od 01.01.2001 do 31.12.2002. ØP vydaný od
01.01.2003 do 30.04.2004 jsou jejich dr�itelé po-
vinni vymìnit do 31.12.2013.

Zákon è. 361/2000 Sb., internetové stránky Minis-
terstva dopravy.

Poznámka: rozhodující pro výmìnu øidièského
prùkazu je datum vydání, nikoli typ øidièského prù-
kazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.).

Co pro Vás připravuje ZUŠ Hořice?
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�Potud národ svùj,
pokud �etøí svých památek.�
Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben
(7. 11. 1811 Miletín � 21. 11. 1870 Praha)

Kraj pod Zvièinou je kolébkou øady výjimeèných
osobností a mezi nimi jedno z pøedních míst  prá-
vem nále�í miletínskému rodáku Karlu Jaromíru
Erbenovi.

Narodil se v rodinì nemajetného �evce Jana Er-
bana a jeho �eny Anny, dcery miletínského uèitele
Franti�ka �áby. Z jejich devíti dìtí se jen dvì � Ka-
rel a jeho sestra Josefa  � do�ily dospìlého vìku.
Nadaný ale nedu�ivý Karel trpìl od dìtství tuber-
kulózou. Na pøímluvu miletínského knìze  Jana
Arnolda a s finanèní podporou vrchnosti vystudo-
val nejprve gymnázium v Hradci Králové a poté
ode�el do Prahy, kde se nechal zapsat na filozofická
a posléze právnická studia. Do této doby také spa-
dají Erbenovy básnické poèátky a u jeho jména se
zaèíná objevovat vlastenecké �Jaromír�. Bìhem
studia se také poprvé setkává s tehdej�í nejvìt�í au-
toritou èeské vìdy Franti�kem Palackým, který z
povìøení stavù zaèíná pracovat na oficiální verzi
èeských dìjin a poskytl Erbenovi mo�nost pøivý-
dìlku opisováním historických pramenù. Strasti
hmotného nedostatku, provázející Erbena celým
studiem, v�ak nevyøe�ilo ani ukonèení studií, kdy
mu nabídnutá místa u hrdelního soudu a fiskální-
ho úøadu pøiná�ela pouze mo�nost neplacené pra-
xe. V roce 1842 se Erben o�enil s Barborou Meèíøo-
vou ze �ebráku a v jejich man�elství se postupnì
narodily dcery Bla�ena, Ladislava a Bohuslava a
syn Jaromír, který v�ak záhy umírá. Snaha zajistit
rodinu a nekoneèné èekání na slu�ební postup na-
konec Erbena odvádí na dráhu soukromého vìdec-
kého pracovníka se slu�ební vazbou na Královskou
spoleènost nauk a Vlastenecké museum. I pøes usi-
lovnou práci v�ak rodina  strádá. Teprve místo ar-
chiváøe hlavního mìsta Prahy v roce 1851 s roèním
slu�ným 1000 zl. zajistilo Erbenovi trvalý pøíjem a
rodinì slu�nou existenci. Erben se také mù�e zaèít
více vìnovat své vlastní vìdecké i literární práci. V
roce 1857 umírá Erbenova man�elka Barbora a za-
nechává po sobì tøi nedospìlé dcery. O dva roky
pozdìji uzavírá Erben svùj druhý sòatek s mnohem
mlad�í �ofií Mastnou z Lomnice nad Popelkou a
pøivádí dcerám novou matku. Z tohoto druhého
man�elství se narodil syn Vladimír a dcera Marie,
obì dìti v�ak zemøely v útlém vìku. Mnohaletá usi-
lovná práce v pra�ném prostøedí v�ak stále více
podlamuje Erbenovo køehké zdraví. K vleklé tuber-
kulóze se pøipojuje tì�ká �loutenka a na podzim
1870 ho smrt pøedèasnì odvádí od nedokonèeného
díla. K vìènému spánku na malostranský høbitov v
Ko�íøích Erbena doprovodily pøední osobnosti ve-
øejného �ivota v èele s Palackým a Riegrem. Pozdìji
byly jeho ostatky pøeneseny na Ol�anský høbitov.

Karel Jaromír Erben patøí mezi pøední èeské bás-
níky, mezi nì� ho vynesla jeho jedineèná �Kytice z
povìstí národních� (1853), na které pracoval dlou-
hých patnáct let. Kdo by neznal Polednici, Vodní-
ka, Svatební ko�ile, �tìdrý den a dal�í, v nich� mis-
trným zpùsobem zpracoval motivy lidových balad a
které dodnes patøí ke klenotùm èeské literatury!
Neménì pozoruhodná je v�ak i Erbenova èinnost
na poli èeské historické vìdy a rodící se etnologie.
Erben byl pøedním znalcem pra�ských i  venkov-
ských archivù a fundovaným editorem historických
pramenù. Jeho prací vy�ly napø. Tomá�e ze �títné-
ho Kní�ky �estery o obecných vìcech køes�an-
ských (1851), Kry�tofa Haranta z Pol�ic Cesta do
zemì Svaté a do Egypta, dva díly (1854-1855), Le-
genda o sv. Kateøinì (1860), Komenského Laby-
rint svìta (1862), Mistra Jana Husi sebrané spisy
èeské a øada dal�ích. Pro Vlastenecké museum po-
øídil opisy listin vztahujících se k nejstar�ím èes-
kým dìjinám a odborné veøejnosti je zpøístupnil v
edici  Regesta diplomatica nec non epistolaria Bo-
hemiae et Moraviae, díl I. (1855). Jako archiváø
hlavního mìsta nejen odbornì uspoøádal tento ar-
chiv, ale vydal i soupis primátorù Starého mìsta
pra�ského (1858). Studijních cest po venkovských
archivech vyu�il Erben zároveò také ke sbìru pa-
mátek lidové slovesnosti � písní, øíkadel, lidových
zvykù, povìstí a pohádek. Uvìdomoval si, �e tyto
památky zaèínají nenávratnì mizet a je tøeba je za-
chytit a uchovat pro budoucnost. První svazek Pís-
ní národních v Èechách vy�el ji� v roce 1841. Sbír-
ka byla v dal�ích letech roz�iøována, a� dospìla ke
kompletnímu vydání jako Prostonárodní èeské
písnì a øíkadla (1864). S Erbenovou sbìratelskou
èinností souvisí i jeho zájem o pohádky a lidové po-
vìsti nejen èeské ale i jiných slovanských národù,
mezi nimi� nalézá mnoho spoleèného. Výsledkem
se stalo vydání stovky nejkrásnìj�ích slovanských
pohádek v pùvodních jazycích, které vycházely jako
Èítanka slovanská (1861-65). Erbena lze pokládat
za zakladatele moderní èeské pohádky. U� od ètyøi-
cátých let vycházely jeho pøíbìhy Tøi pøadleny,
Rará� a �etek, Tøi zlaté vlasy dìda V�evìda, Zla-
tovláska a dal�í v rùzných èasopisech a revuích.
�el, ucelenou sbírku pohádek se Erbenovi ji� vydat
nepodaøilo a nedokonèeny zùstaly i jeho studie o
slovanské mytologii. Karel Jaromír Erben, rodák z
na�eho kraje, byl osobností výjimeènou. Jeho roz-
sáhlé i kdy� nedokonèené dílo neztrácí ani dnes nic
na své aktuálnosti a poskytuje solidní základ pro
dal�í vìdecká bádání i inspiraci souèasným umìl-
cùm.

PhDr. Oldøi�ka Tomíèková.
Psáno u pøíle�itosti výstavy, která bude

slavnostnì otevøena v hoøickém muzeu 15. záøí.

Poděkování
Rád bych aspoò touto cestou podìkoval posád-

kám dvou vozù rychlézáchranné slu�by a záchra-
nu �ivota mého zetì v nedìli 14. srpna..

Dìkuji, Jaroslav Kraus.

Vzpomínka

Dne 16. záøí tomu bude ji� deset let, co nav�dy
ode�el pan Josef Je�ek z Vrchlického ulice.

Stále vzpomíná man�elka a synové s rodinami.15. listopad 1936, na svahu u Èervené Tøeme�né
stojí �kolní kluzák typu Zlín V pokøtìný Zvièina,
první letadlo plachtového odboru hoøické odboè-
ky Masarykovy letecké ligy. Do stroje usedá Vác-
lav Macák, pozdìji dlouholetý pedagog rùzných
hoøických �kol. Vùbec první a tehdy jediný kvali-
fikovaný hoøický bezmotorový letec. Kluzák se
�vystøelením� pomocí pry�ového lana napnutého
dru�stvem statných pomocníkù dostává do vzdu-
chu a po 20 vteøinách pod svahem bezvadnì pøi-
stává.

Tak pøed sedmdesáti pìti lety zaèala praktická
èinnost leteckých nad�encù z Hoøicka. Slibný roz-
voj podporovaný úøady i mnohými pøíznivci pøe-
ru�ila okupace Èeskoslovenska v roce 1939, do-
provázená zákazem létání pro Èechy a zabavením
ve�kerého materiálu.

Ale hned po osvobození v roce 1945 se zájemci o
létání dali do neúnavné práce, tentokrát pod hla-
vièkou Aeroklubu Hoøice v Podkrkono�í. První let
je v dochované knize startù zaznamenán ze svahu
Zvièiny ji� 15. srpna 1945, opìt s V. Macákem za
øízením. Na pøelomu ètyøicátých a padesátých let
minulého století se èinnost díky pochopení mìsta
a okolních obcí pøesunula z rùzných svahù a ci-
zích leti�� na nové moderní leti�tì u Domoslavic.
V prùbìhu následujících desetiletí se mìnily ná-
zvy i organizaèní formy, ale nad�ení pro létání zù-
stávalo a pøetrvalo do dne�ních dnù.

Souèasný Aeroklub Hoøice v Podkrkono�í je ob-
èanským sdru�ením. Letadlový park tvoøí devìt
vìtroòù, motorový kluzák a tøi motorové letouny.
Èlenové Aeroklubu kromì vlastní letecké èinnosti
a výcviku zaji��ují provoz leti�tì, které je spravo-
váno Ministerstvem dopravy jako jedno z leti��
sítì veøejných leti�� Èeské republiky.

Ze sportovních úspìchù minulosti pøipomeòme
alespoò leteckou svìtovou rekordmanku Vìru
Tou�imskou, svìtového rekordmana v para�utis-
mu Zdeòka Kaplana, reprezentanta v akrobacii
Jaroslava Lazara nebo vícenásobné svìtové me-

DEN OTEVŘENÉHO LETIŠTĚ

75 let létání v Hořicích
dailisty v pøesném létání Petra Tou�imského a
Lubomíra ��ovíèka, dne�ního vedoucího letového
provozu aeroklubu. V souèasnosti sice nepùsobí
v øadách aeroklubu �ádný reprezentaèní sporto-
vec, pøesto o sobì Aeroklub dává vìdìt i
v celorepublikovém mìøítku. V celostátní plach-
taøské soutì�i získal v roce 2010 velmi dobré 13.
místo ze 70 zúèastnìných èeských a moravských
aeroklubù.

Sice se jedná o zálibu, ale zanedbatelný není ani
výchovný význam èinnosti v aeroklubu, která sa-
mozøejmì vede mladé lidi (nejmlad�í je�tì na-
v�tìvují poslední roèník základní �koly) k zodpo-
vìdnosti, peèlivosti, kázni, samostatnému rozho-
dování i spolupráci v týmu. A té� k tomu, �e bez
práce opravdu nejsou koláèe, v�dy� letecká èin-
nost aeroklubu je doprovázena vynalo�ením fi-
nanèních nákladù i znaèným pracovním úsilím
na údr�bì techniky a areálu leti�tì ve volném
èase, aeroklubu nikdo nic nedá zdarma.

Ze záliby se mù�e vyvinout povolání, jak o tom
svìdèí nìkolik pilotù (a také jedna pilotka) do-
pravních letadel, kteøí své první letecké zku�enos-
ti získali v hoøickém aeroklubu.

K dne�ku samozøejmì patøí �etrnost k �ivotní-
mu prostøedí. Proto se volí co nejúspornìj�í leto-
vé re�imy a peèlivì se dodr�ují trasy letù a dal�í
postupy pro sní�ení emisí a hlukové stopy.

Èlenové Aeroklubu pøipomenou 75 let létání v
hoøickém regionu dnem otevøeného leti�tì, který
se bude konat v sobotu 17. záøí 2011 od 10 hodin.
Náv�tìvníkùm bude pøedvedena ve�kerá letadlo-
vá technika aeroklubu - rùzné typy vìtroòù a mo-
torových letounù, vìtronì v soukromém vlastnic-
tví èlenù aeroklubu a ukázky dal�í letadlové tech-
niky jiných provozovatelù. Probìhnou ukázky le-
tového provozu, za pøíznivého poèasí se uskuteè-
ní seskok para�utistù.

Vstup je volný, pøipravena bude mo�nost sveze-
ní v letadle za pøíznivé ceny speciálnì k výroèí.

Zdenìk Pátek, AK Hoøice

Klokánek v novém
To, oè jsme deset let více èi ménì naléhavì usilo-

vali, se stalo skutkem. Výbor klubu Klokánek se
zúèastnil výbìrového øízení na pronájem nebyto-
vých prostor v Janderovì ulici a stal se tak jedi-
ným jejich u�ivatelem. Dìkujeme v�em èlenùm
Rady mìsta, kteøí nám svým souhlasným stano-
viskem projevili svou dùvìru. Po první pro�ité eu-
forii si v�ak jsme velmi vìdomi závazkù, které
z takového rozhodnutí plynou. Jsme jako matka,
která �ije devìt mìsícù v oèekávání nového pøí-
rùstku, sna�í se mu vytvoøit ty nejlep�í podmínky
k optimálnímu rùstu, nepopsatelnì se tì�í, a kdy�
je koneènì malý na svìtì, propadne krátkodobé
nejistotì, zda novou situaci úspì�nì zvládne. Ji�
deset let se sna�íme vytvoøit podmínky pro zaøaze-
ní dìtí s hendikepem mezi zdravé vrstevníky,
umo�nit jim adekvátní zpùsob vzdìlání a trávení
volného èasu, pomoci rodinám v jejich ka�doden-
ní péèi. A ji� pìt let jsme poskytovateli sociálnì ak-
tivizaèních slu�eb pro ZTP spoluobèany. Je jen ne-
��astnou shodou okolností, �e se zázemí pro na�e
obèanské sdru�ení nedostalo do komplexu projek-
tù Mìsta bez bariér, ale podepsání smlouvy o pro-
nájmu novì nabytých prostor je nám dostateènou
satisfakcí. Ne� se nám podaøí expandovat
v poskytování slu�eb hendikepovaným, bude to
stát je�tì spoustu úsilí a finanèních prostøedkù.
Jako nezisková organizace nemù�eme uprostøed
rozpoètového období finanènì zvládnout v�echny
stavební úpravy a hygienické normy, které
k poskytování sociálních slu�eb vy�aduje zákon.
Vyslovení dùvìry Rady mìsta nás v�ak naplnilo
novou silou a chutí do práce. Dùkazem byl druhý
srpnový pátek, kdy jsme se témìø v�ichni èlenové
klubu se�li v nových prostorách a slavnostnì zahá-
jili stìhování majetku z dosud u�ívaných prostor
Domu dìtí a mláde�e. Témìø do setmìní se malo-
valo, umývalo, natíralo, upravoval se venkovní te-
rén tak, aby mohl slou�it svému úèelu. Netroufám
si odhadnout, kdy budeme moci s pýchou pozvat
v�echny zájemce ke slavnostnímu otevøení, ale ji�
dnes mohu slíbit, �e od záøí k nám mají v�ichni dr-
�itelé ZTP prùkazu, tedy zájemci o muzikoterapii,
tvùrèí a keramické dílny, dveøe dokoøán. V�em za-
interesovaným dìkujeme za dùvìru, v�em sponzo-
rùm za pomoc a se v�emi ostatními se tì�íme na
shledanou na Srandiádì, podzimním bazaru a ji-
ných akcích pravidelnì poøádaných pro veøejnost.

�Budi� chvála tìm, kdo dovedou dávat, ani� by si
to pamatovali, a pøijímat, ani� by na to zapomnì-
li.� Tato slova Elizabeth Bibesco nám nikdy neze-
v�ední, tak�e na shledanou a na brzkou poètenou.
Hezký a optimistický zbytek prázdnin a hodnì elá-
nu v novém �kolním roce.

 Jana Bouzková

Zveme děti se zájmem o umění

Zápis do ZUŠ melodie
Zápis pro �kolní rok 2011/2012 probìhne od 1.

do 15. záøí 2011 v prostorách �koly v Komenského
ulici (kanceláø/øeditelna � pøízemí).

Ke studiu pøijímáme dìti od 5 let, ale i star�í.
Pøipravujeme také �áky na �koly støední i vysoké
s umìleckým nebo pedagogickým zamìøením.

Pøihlásit se mù�ete do oborù: hudební, výtvar-
ný, taneèní a literárnì dramatický.

V hudebním oboru nabízíme hru na tyto hudeb-
ní nástroje: klavír, elektronické klávesy,
zobcová flétna, pøíèná flétna, klarinet,
trubka, housle, kytara klasická i elektric-
ká, bicí nástroje, sólový zpìv (klasický
i populární). Novì otevíráme literárnì-dra-
matický obor s novým kvalifikovaným uèite-
lem Martinem Du�kem. Do tohoto oboru pøijí-
máme dìti ve vìku od 6 do 10 let.

Na nové talenty se tì�í uèitelé ZU� Melodie,
s. r. o. Hoøice.

L 23 Blaník L 23 Blaník, naviják

Zlín Z142 Ventus 15m

Zlín Z226 Kestrel

NĚKTERÁ Z LETADEL, S NIMIŽ SE MŮŽETE DNES SETKAT NA HOŘICKÉM LETIŠTI
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Výstavy

Zmizelé Hoøice
Výstava pøipravená u pøíle�itosti vydání

stejnojmenné knihy.
�torchova síò muzea

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.

Karel Jaromír Erben
a jeho doba

Výstava je souèástí projektu Karel Jaromír
Erben a jeho kraj. Partnery projektu jsou
Ústav pro èeskou literaturu Akademie vìd

Èeské republiky a Mìstská knihovna Hoøice.
Výstava bude slavnostnì otevøena

ve ètvrtek 15. záøí o 16 hodinì v Malé síni
muzea a potrvá do konce listopadu.

Matou� Há�a
Po Krok

Galerie plastik od 11. záøí do konce øíjna
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.

Vernisá� v sobotu 10. záøí od 15 hodin.

Martina Hozová
Connecting People

Galerie AMB Hradec Králové,
Sbor knìze Ambro�e, Ambro�ova 721/1.

Vernisá� 13. záøí od 17 hodin.
Úvodní slovo Martina Vítková, hudební

produkce Ondøej Vávra.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze 3. a 18. záøí.

Dům kultury Koruna v září

Úterý 13.9.2011 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - zahajovací lekce

Vstupné 30,- Kè

Čtvrtek 15.9.2011 v 19.30 hodin
TURECKÁ KAVÁRNA

Václav Vydra, Naïa Konvalinková, Matìj
Hádek, Jana Bou�ková, Martin Kubáèek

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 270/250/230,- Kè

Úterý 20.9.2011 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 2. lekce

Vstupné 30,- Kè

Pátek 23.9.2011 v 19.30 hodin
DÍVÈÍ VÁLKA

Divadelní spoleènost Artur - Franti�ek Ringo
Èech, hrají: Milu�e Bittnerova,

Dominika Kadlèková, Jindra Kriegel, Miro-
slav �imùnek a dal�í

Vstupné 270/250/230,- Kè,
pøedprodej vstupenek od 1.9.2011

Sobota 24.9.2011 ve 14.30 hodin
�EDÝ VLK

Ka�párkùv divadelní podzim,
loutkové divadlo Martínek z Libánì.

Vstupné 30,- Kè

Úterý 27.9.2011 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 3. lekce. Vstupné 30,- Kè.

Sobota 1.10.2011 ve 14.30 hodin
DLOUHÝ, �IROKÝ, BYSTROZRAKÝ

Ka�párkùv loutkový podzim, loutkové divadlo
Rolnièka z Nové Paky, vstupné 30,- Kè

Středa 5.10.2011 v 19.30 hodin
VÌRA MARTINOVÁ SE SKUPINOU

2. dámy èeské country music s kapelou.
Vstupné 270/250/230,- Kè, pøedprodej

vstupenek od 1.9.2011.

Nescházejí se hory s horami,
ale lidé s lidmi

V sobotu 6. srpna 2011 se konal v restauraci Bo-
hema na hoøickém námìstí kuriózní sraz. U� po-
ètvrté jsme se tady se�ly my, �dìti z barákù� na
Husovce, narozené pøevá�nì v první polovinì mi-
nulého století. Jsme pøedev�ím  hoøièáci, ale pøi-
jí�díme i ze Dvora Králové, Bìlohradu, Hradce
Králové, Trutnova, Vamberka, �pindlerova Mlý-
na, Jilemnice, dokonce a� ze �luknovského vý-
bì�ku� Poprvé nás bylo dvacet osm, letos sedm-
náct. U� nikdy mezi nás nepøijdou na�i kamarádi
Petr Pajas a Magda Gabrielová.

Povídáme si o na�em souèasném �ivotì, ale vy-
bavují se nám i okam�iky na�ich dìtských her
v kouzelném prostøedí velkých zahrad, dvorù a

polí za na�imi èin�áky. Jak jsme hráli na pikolu,
kulièky, vybíjenou, �ipkovanou, na noèní hry od-
vahy, spaní ve stanu i v neckách, hráli divadelní
pøedstavení, na výpravy k Zelenému mostu i ke
tøem �vestkám, na bruslení na �pùráku� Vzpo-
mínáme i na na�e sousedy, Kuøátkovy, Èesákovy,
Vávrovy a dal�í, kteøí mìli pro nás dìti neskuteè-
né pochopení. Chválíme se, jak jsme byly �ikovné
a samostatné.

Letos nás èekalo jedno velké milé pøekvapení:
èin�ák èp. 1126 z roku 1923 dostal nádherný nový
�kabát�!

Vidíme se rádi a vìøíme, �e na�e leto�ní setkání
nebylo poslední.          Milena Janeèková, Trutnov

Mìstské muzeum Hoøice a Mìstská knihovna
Hoøice pøipravují pøi pøíle�itosti 200. výroèí na-
rození Karla Jaromíra Erbena (7.11.1811 Miletín
� 21.11.1870 Praha) literárnì-výtvarný projekt:

Karel Jaromír Erben
a jeho kraj

V rámci tohoto projektu srdeènì zveme �koly
i veøejnost k úèasti na tìchto akcích:

TUDY CHODIL KAREL JAROMÍR
Fotografická soutì� nejen z prázdninových toulek
rodným krajem K. J. Erbena.
Uzávìrka soutì�e: 23.  10. 2011.
Soutì�ní práce je tøeba odevzdat do mìstské

knihovny nebo do hoøického muzea vyti�tìné na
formátu minimálnì A4 a zároveò v digitální po-
dobì na CD nebo na flashdisku, a to maximálnì v
poètu 5 kusù od jednoho autora. Snímky musí být
oznaèeny názvem a místem poøízení a dále jmé-
nem autora, oznaèením soutì�ní kategorie (�kol-
ním roèníkem) a adresou (E-mailem). Vyhodno-
cení soutì�e provede odborná porota v tìchto ka-
tegoriích: 1.-5. tøída, 6.-9. tøída, støední �koly, do-
spìlí. Úèastí na soutì�i dávají autoøi souhlas s
tím �e se jejich snímky stanou majetkem poøada-
tele a mohou být vyu�ity k nekomerèní propagaci
na�eho regionu.

ERBENŮV SVĚT DĚTSKÝMA OČIMA
Výtvarná soutì� inspirovaná dílem K. J. Erbena.
Uzávìrka soutì�e: 23.10.2011.
Soutì�ní práce, provedené libovolnou výtvar-

nou technikou, je tøeba odevzdat do mìstské
knihovny nebo do hoøického muzea. Ka�dou je
tøeba oznaèit názvem, jménem autora, adresou
(E-mail) a soutì�ní kategorií, u �kolních prací ná-
zvem �koly a tøídy. Vyhodnocení soutì�e provede
odborná porota v tìchto kategoriích: 1.-5. tøída,
6.-9. tøída, støední �koly, umìlecké �koly. Úèastí
na soutì�i dávají autoøi souhlas s tím, �e se jejich
díla stanou majetkem poøadatele a mohou být vy-
u�ita k nekomerèní propagaci na�eho regionu.

DALŠÍ AKCE, PŘIPRAVOVANÉ
NA PODZIMNÍ MĚSÍCE:

Karel Jaromír Erben a jeho doba
Výstava pro �koly i veøejnost, uspoøádaná v Malé

síni muzea ve spolupráci s Ústavem pro èeskou lite-
raturu Akademie vìd Èeské republiky (záøí � listo-
pad). O výstavì, která bude zahájena 15. záøí v 16
hodin, se pí�e také na stranì 4 v tomto listì. Pro zá-
jemce budou k dispozici pracovní listy.

Povídám, povídám pohádku a Kytice
Besedy pro �koly v Mìstské knihovnì (záøí-øíjen).

Tyto besedy roz�íøí úèastníkùm znalosti o díle K. J.
Erbena a zároveò je vhodnou formou pøipraví na
úèast ve výtvarné soutì�i.

V listopadu se v Mìstské knihovnì uskuteèní pøed-
ná�ka o �ivotì a díle K. J. Erbena.

Slavnostní vyhodnocení fotografické a vý-
tvarné soutì�e  se uskuteèní v pondìlí 7. listopa-
du 2011 pøi pøíle�itosti 200. výroèí Erbenova naro-
zení v Divadelním sále radnice. V pøísálí bude nain-
stalována výstava soutì�ních prací, která potrvá do
konce listopadu.

Ceny do soutì�e vìnují Papírnictví Svoboda, Foto-
graf Martin Hlaváèek, Knihy � papír Hamáèkovi a
nakladatelství Albatros.

Zahradní architekt
Ing. Simona Krausová

 

Vypracování návrhù soukromých zahrad
a jejich èástí, realizace, údr�ba.
Vodní prvky, bazény, závlahy. 

Konzultace zdarma.
 

Kontakt:telefon 605 218 294 
mail: zahradni.architekt@gmail.com 

Jak snadno vznikne povìra
LUBA �ANDEROVÁ

Ka�dé léto jsme s kluky z rybáøských krou�kù
jezdili na tábor na slepá ramena Cidliny. Trav-
natý ostrov za bývalým mlýnem s chatkami,
mezi kterými se ka�dé ráno pøed budíèkem
procházel èáp, uprostøed na sto�áru zelená
vlajka s bílým kapøíkem, no prostì ráj.

Ka�dý den po snídani jsme se scházeli u vlaj-
ky, abychom si øekli celodenní program. Toho
dne jsme ji� v�ichni stáli nastoupení. Po noèní
bouøce sluníèko pra�ilo, proto jsme mìli na
sobì jen to nejnutnìj�í. Chybìl jen postar�í ry-
báø Jarda, chlapík podobný Janu Werichovi
nejen vizá�í, ale i humorem, 140 kilo �ivé váhy,
miláèek v�ech klukù. No koneènì, zaøadil se
mezi dospìláky - ale co to? Kluci zneklidnìli,
zaèali se pochechtávat, �u�kat, �ïuchat do
sebe. A� to ten nejmen�í nevydr�el, ukázal na
Jardu a vypískl: "On má naruby trenky!"
V�ichni jsme pomali sklopili oèi - a opravdu,
krom nezbytného zeleného klobouèku ovì�ené-
ho mu�kami a nymfami, èerveného �áteèku s
bílými puntíky kolem krku, trièka a modrých
plátìnek do vody mìl Jarda renky naruby. Ale
vtom on duchaplnì pøedstoupil dva kroky do-

pøedu, uchopil mezi palec a ukazováèek po
obou sranách trenkové rozparky, zavlnil se
jako bajadéra a otoèil jako baletka a pravil:
"Vy nevíte, �e kdy� rybáøi opravdu o nìco jde,
�e si pro �tìstí navlékne trencle naruby, a dnes-
ka jsou pøece co, no závody v rybolovu".

Radìji jsme zaveleli rozchod, aby kluci nevi-
dìli, jak se smìjeme.

 Za chvíli u� stáli znovu pøipraveni k lovu a
krom nezbytných prutù, podbìrákù, stolièek a
kýblù mìli, svìte div se, trenky naruby. Kdy�
pochodovali pøes vesnici, lidé se za nimi nevì-
øícnì otáèeli. A snad rybáøský pánbùh vzal ten
vtip doslova, prostì tentokrát s v�em daøilo.
Nebyl snad jediný kluk, aby nechybìl aspoò
v èudlu.

V záøí se konaly rybáøské závody pro dospì-
láky. O poloèase pøibìhl za mnou Jarda, úsmìv
od ucha k uchu a hlásil: "Pøedstav si, �e krom
pøespolòákù, v�ichni chlapi mají trenky naru-
by!" Tak to vidí�, ty popleto, jak jsi stvoøil ry-
báøskou povìru. Ale pst, nebo tì chlapi utopí.
A co vy, pøátelé Petrova cechu, co kdy� na tom
nìco je?
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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

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

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: 774 137 179
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

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

OK-PLASTSTAV
V�E V JEDNOM

PLASTOVÁ OKNA
DVEŘE•ROLETY•VRATA

PLASTOVÉ  PARAPETY  NEBO  �ALUZIE ZDARMA

NOVINKA: PARAPETY Z UMĚLÉHO KAMENE
(výbìr v jakékoliv barvì � levné � trvanlivé)

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ÈINNOSTI
Výmìna oken + zednické zapravení � rekonstrukce bytových jader a koupelen

obklady, dla�by, zámkové dla�by � sádrokartony, pùdní vestavby, zateplení, fasády, omítky,
betony, malby, nátìry + zaji�tìní elektroinstalace a vodoinstalace

604 858 053      734 585 836
e-mail: ok-plaststav@seznam.cz

INFORMAÈNÍ KANCELÁØ:
DÙM  KULTURY  KORUNA, Hálkova 105 , 508 01 Hoøice

Nebo osobní náv�tìva a konzultace pøímo u Vás v pohodlí Va�eho domova

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Registraèní èíslo: CZ.1.04/4.1.00/40.00066
Èástka: 3 796 520,00 Kè
Doba realizace projektu:
1. únor 2010 a� 31. leden 2013

POPIS PROJEKTU
Zmìny v legislativì elektronizace veøejné správy

zastihly starosty a pracovníky úøadu nepøipravené
z hlediska vzdìlávání. Poslední dva roky pøinesly
nové programy, vìt�í propojení úøadù interne-
tem, modernizují se registry, zavedly se datové
schránky. Dochází ke zrovnoprávnìní elektronic-
kých dokumentù s papírovými a vytvoøení husté
sítì univerzálních kontaktních míst, ze kterých
ka�dý mù�e jednodu�e elektronicky komunikovat
se v�emi úøady a institucemi.

V ka�dé obci Hoøicka a Novopacka je zavedený
Czech POINT. Projekt se zamìøuje na postupné
pro�kolení zamìstnancù úøadù, èlenù zastupitel-
stva, zamìstnancù zøizovaných organizací v pro-
blematice v�ech funkcionalit eGovernmentu bez-
platnì, a to v prùbìhu 35 mìsícù v novì vzniklém
eGON centru v obci s roz�íøenou pùsobností
(ORP) Hoøice a v mobilním pracovi�ti Nová Paka
prostøednictvím programù vyhotovených Institu-
tem pro veøejnou správu Praha.
CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je zefektivnit vzdìlávání, odbor-
nou pøípravu a rozvoj zamìstnancù úøadù obcí
v území ORP Hoøice a ORP Nová Paka, zamìst-
nancù jejich organizací a volených zastupitelù
v obcích tak, aby byla zvý�ena kvalita øízení.

Vzdělávání v eGon centru ORP Hořice

CÍLOVÉ SKUPINY
� zastupitelé
� zamìstnanci úøadu
� zamìstnanci organizací zøizovaných obcemi

ÚČASTNÍCI/ICE PROJEKTU
� zamìstnanci/kynì
� pracovníci/e a subjekty veøejné správy

REGION
Královéhradecký kraj

PRŮBĚH
Projekt je èlenìn do tøí klíèových aktivit:

1) organizaèní a technické zaji�tìní projektu,
2) realizace vzdìlávání,
3) øízení projektu, monitoring a publicita.
REALIZÁTOR PROJEKTU

Název: Mìsto Hoøice, IÈ: 00271560,
Ulice: námìstí Jiøího z Podìbrad 342,
Mìsto: Hoøice
PSÈ: 508 19
Kontakt: Mìsto Hoøice, mesturad@horice.org,
tel.: 492 105 415, www: www.horice.org

Pronajmu 1+1+ dvì soc. zaøízení v rodinném domku
i jednotlivì, nájem a pøíplatky za pou�ití zaøízení,

elektr, vody, pøímotopy, kach. kamna. 608 135 519.
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CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

VHODNÉ I KE SKLADOVÁNÍ

OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA

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

Prodej slepiček
 

Drùbe� Èervený Hrádek, firma Dráb, opìt prodává slepièky sná�kových plemen
Tetra hnìdá a Dominant  �íhaný, kropenatý, èerný, �lutý a bílý.

Slepièky pouze z na�eho chovu!
Neprodáváme kuøice ale slepièky tìsnì pøed sná�kou.

Stáøí slepièek 18-20 týdnù - cena 138-148 Kè/ks, star�í 20 týdnù-155 Kè/ks

Prodeje se uskuteèní:
v pondìlí 19. záøí  2011 Hoøice - u Penny Marketu - v 13:00 hod
Pøípadné bli��í informace: tel. 728605840, 728165166, 415740719

CK DATOUR

NABÍZÍME
PRONÁJEM

NEBYTOVÝCH
PROSTOR

1 místnost cca 20 m2

1. patro - nad CK Datour
(roh Husovy a Jungmannovy ulice)

Vhodné k podnikání jednotlivce
(ekonomické slu�by, projekce apod.)

K nastìhování v záøí 2011!
Podrobnìj�í informace na telefonu

604294227 nebo 493623738

Program XVI. ročníku
Divadelního Erbenova
Miletína

Neděle 2. října 2011 19:30
DS Comedia Poprad

Sníh se smál, a� padal
Veèerní pøedstavení

Pátek 7. října 2011 9:00
DS MASKA È.Skalice

Stra�idýlko z Hradu Metrwill
Pøedstavení pro �koly

Sobota 8. října 2011 19:30
K-Klub Jièín

Dalskabáty høí�ná ves
Zahájení XVI.DEM

Sobota 22. října 2011 19:30
DS Èervený Kostelec

Dítì, pes a starý herec na jevi�tì nepatøí
veèerní pøedstavení

Sobota 29. října 2011 19:30
DS Dobrovice

Hrobka s vyhlídkou
veèerní pøedstavení

Pátek 4. listopadu 2011 19:30
Pivovarská zahrádka Miletín

Vázání Kytice
veèerní pøedstavení

Sobota 5. listopadu 2011 19:30
Slavnostní veèer k oslavám 200 let narození

Karla Jaromíra Erbena
Køest knihy �Karel Jaromír Erben a Miletín�

Neděle 6. listopadu 2011 15:00
Loutky bez hranic Praha

Jabloòová panna
Loutkové pøedstavení pro dìti

Sobota 19. listopadu 2011 19:30
DS �ebrák

Sládci
veèerní pøedstavení

Neděle 20. listopadu 2011 16:00
ZUÈ Broumov - Kytice

veèerní pøedstavení

Sobota 26. listopadu 2011 19:30
DS Tøebechovice - Brouk v hlavì

veèerní pøedstavení

Sobota 3. prosince 2011 19:30
DS Bene�ov - Kdo to asi pøi�el

veèerní pøedstavení

Neděle 4. prosince 2011 14:00
DS Bílsko - O Franti�kovi a Maøence

Mikulá�ská nadílka, pohádka

Sobota 10. prosince 2011 19:30
DS ERBEN Miletín - Rozum a �tìstí

529. premiéra

Neděle 11. prosince 2011 15:00
DS ERBEN Miletín - Rozum a �tìstí

1. repríza

Dal�í informace:
http://dserben.miletin.cz
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Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

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

Telefon 605 218 294, ksimona@volny.cz

Biograf Na Špici v září

Pátek 2. 9 v 16.30 (1. část), ve 20.00 (2. část)
Sobota 3. 9. v 17.00 a ve 20.00 (2. část) 

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI
(část 1. a 2.)

Harry Potter a jeho pøátelé Hermiona Grangerová a
Ron Waesley mají ji� èást svého nebezpeèného putování

za sebou. Nìkolik viteálù je znièeno, ale nìkolik z nich
stále pøe�ívá kdesi ve svìtì. Proto mù�e zlovolný Lord

Voldemort dál �íøit po svìtì nenávist a násilí, pronásle-
dovat své nepøátele a spoleènì se svými pøivr�enci

smìøovat k ovládnutí svìta...
130 minut, èeský dabing, pøístupný (není pro nejmen�í),

vstupné 75,- Kè 

Středa 7. 9. 2011 ve 20.00 hodin 

BIUTIFUL (artkino)
Pøíbìh filmu ukazuje �ivotní cestu Uxbala, konfliktního

bývalého narkomana, který hledá smíøení se svým
otcovstvím, láskou, du�evnem, zloèinem, vinou a
smrtelností, obklopený nebezpeèným podsvìtím

moderní Barcelony. Jeho ob�iva mimo zákon a obìti,
které je ochoten polo�it pro své dìti, neznají hranic...

148 minut, titulky, od 15 let, vstupné 70,- Kè 

Pátek 9.9.2011 ve 20.00 hodin

LEPŠÍ SVĚT
Film vypráví príbìh dvou rodin, jejich� osudy se

náhodnì spojí skrze pøátelství dvou dospívajících synù.
Elias, jeho� otec pracuje jako doktor v Africe a pro�ívá
právì man�elskou krizi, je �ikanován ve �kole, zatímco

Christian, který se rozhodne ho bránit, se do mìsta
pøistìhoval s otcem po nedávné smrti matky...

113 minut, titulky, od 12 let, vstupné 65,- Kè 

V PEŘINĚ
Sobota 10.9.2011 v 17.00 a ve 20.00 hodin

Na malebném námìstí stojí proti sobì dva domy.
V jednom se nachází èistírna peøí, v druhém má kabinet

paní Hilda � vykladaèka snù. Mezi nimi vládne
nepøátelství na �ivot a na smrt. Dìdeèek z èistírny

nedávno objevil skrytý svìt snù v peøinách a umí z nich
zlé sny odfiltrovat. Vykladaèka snù je díky tomu bez

práce. V�em v okolí se zdají samé pìkné sny a s tìmi se
pro radu nechodí... 

103 minut, èeský film, pøístupný, vstupné 75,- Kè

Středa 14.9.2011 ve 20.00 hodin

ANTIKRIST (artkino)
Èernobílé zábìry klouzavé kamery si vychutnávají jejich
zaujetí sexem. Zároveò sledujeme krùèky dítìte, které se
s nad�ením blí�í smìrem k padajícím snìhovým vloèkám

za otevøeným oknem. Divák ji� tu�í, jak tato scéna
dopadne, a tragédie, která se dala snadno odvrátit,

samozøejmì nav�dy zmìní �ivoty Mu�e a �eny...
100 minut, titulky, od 15 let, vstupné 65,- Kè 

Pátek 16.9. a sobota 17.9. ve 20.00

MELANCHOLIA (artkino)
Nový film Melancholia dánského re�iséra Larse von

Triera vypráví uhranèivý pøíbìh dvou sester (Kirsten
Dunst a Charlotte Gainsbourg), z nich� ta mlad�í se

zrovna vdává a stává èerstvou matkou. Svatební veselí
se odehrává na starobylém venkovském sídle a

v�eobecnou sváteèní náladu zakalí náhlá hrozba v
podobì rudé planety, která vystoupila zpoza slunce a s

ní� hrozí Zemi bezprostøední srá�ka...
130 minut, titulky, od 15 let, vstupné 65,- Kè 

Středa 21.9. 2011 ve 20.00 hodin

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
(artkino)

Re�ie: Jan �vankmajer
Hrají: Václav Hel�us, Klára Issová, Zuzana Kronerová,
Emília Do�eková, Daniela Bakerová, Pavel Nový, Jan

Poèepický, Jana O¾hová, Karel Bro�ek, Jan �vankmajer
Ev�en, stárnoucí mu�, �ije dvojí �ivot. Jeden v realitì a

druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytièkou, která
se mu pokou�í vykládat, co jeho sny znamenají. Pøijde

na urèitý rituál, který mu umo�òuje kdykoliv nav�tìvo-
vat své sny. Z nich se dozvídá o svém raném dìtství, o

vztahu k otci a matce. Kdy� je pak svojí man�elkou
postaven pøed rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází

definitivnì do svého snu.
105 minut, èeský film, pøístupný, vstupné 65,- Kè

Pátek 23.9. - neděle 25.9. 2011

FILMOVÝ FESTIVAL
- KVALITA ŽIVOTA

Poøádá PROVE, o.s.,
propagace na samostatných plakátech. 

Středa 28.9. 2011 ve 20.00 hodin

VEJDI DO PRÁZDNA
(artkino)
Po tragické smrti rodièù pøi autonehodì jsou sourozenci
Oskar a Linda rozdìleni. Znovu se setkávají a� v Tokiu �
v ru�ném, tajemném a pro dva mladé lidi nebezpeèném

mìstì. Oskar pracuje jako drogový dealer, Linda ve
striptýzovém baru. Oba si slíbí, �e u� se za �ádných

okolností nikdy neopustí. Jedné noci je Oskar pøi
policejní ��áøe zastøelen. Ale slib, který si dali, mu

nedovolí opustit tento svìt. Jeho duch bloudí noèním
Tokiem a realita ztrácí pevné obrysy...

161 minut, titulky, od 15 let, vstupné 65,- Kè 

Pátek 30.9., sobota 1.10.
a neděle 2.10. 2011 ve 20.00 hodin

MUŽI V NADĚJI 
Scenárista, re�isér a producent Jiøí Vejdìlek pøichází po

úspì�né komedii �eny v poku�ení s novým snímkem
vìnovaným tentokráte mu�ùm. Ústøední otázka této

skvìle obsazené komedie zní, zda mù�e být nevìra
základem ��astného man�elství...

120 minut, èeský film, pøístupný, vstupné 80,- Kè 

Pohár města Hořice v kroketu
vyhrál Petr Bárta junior

Golf kroketový vicemistr
je z Hořic

Kroketový klub CCCC Hoøice si pøipsal dal�í
úspìch, kdy� jeho odchovanec T. Rejmont pøekvapi-
vì dosáhl a� na 2. místo na Mistrovství Èeské repub-
liky v Golf kroketu konaném o víkendu 20.-21.8.
v Praze. Tento mladý sport není je�tì pøíli� známý,
ale pro jednoduchost svých pravidel získává na stále
vìt�í oblibì u nás i v zahranièí. Na �ampionát se sjela
takøka celá �pièka èeského �ebøíèku a T. Rejmont
byl nasazován a� ze 12. místa aktuálního �ebøíèku.
Po vítìzství ve skupinì v�ak dokázal v semifinále po-
razit i favorizovaného J. Dehnera z Havíøova a a� po
vyrovnaném a dramatickém boji podlehl ve finále
O.Stanku�ovi z KK Praha. Jeho úspìch potvrdil trva-
lé zlep�ování v�ech hoøických hráèù kroketu, kteøí
u� pravidelnì obsazují èelní místa na turnajích po
celé republice. Pøíkladem toho je i H.Zbránková kte-
rá vyhrála doprovodný turnaj tohoto Mistrovství.

Více informací o turnajích i o høe naleznete
na www.kroket.org  �. Hazdra, CUK

Prodám chalupu
Prodám zemìdìlskou usedlost v Kalu u Pecky.

Levnì.                                             Telefon 608 432 674.

Pohledná lékařka hledá muže
Pohledná lékaøka hledá hodného praktického

mu�e od 50 do 70 let. �iji v krásném rekon-
struovaném domku s kvìtinovou zahradou a
zájmy o práci, dobné lidi, kvìtiny, zvíøata, pøí-
rodu. Východoèeský kraj. Náhoda?

Telefon 608 135 519.

Letní pøímìstský tábor pro dìti od 5 do 10 let
organizovaný 1. oddílem Zlatìnky a 3. oddílem
skautù støediska Junáka Hoøice v Podkrkono�í.

Témìø tøicet malých námoøníkù se v týdnu od
22. do 27. srpna scházelo ka�dé ráno u skautské
klubovny Na Pile v Máchovì ulici v Hoøicích, aby
se spoleènì vydali po stopách kapitána Maxe, pi-
ráta, který si na tajemném ostrovì nìkde
v Karibiku ukryl svùj poklad. Docházkový tábor
byl pak zakonèen noèní stezkou odvahy a pøespá-
ním ve skautské klubovnì.

Cesta za pokladem nebyla nijak jednoduchá.
Kdo získal námoønický pas, mohl se vypravit na
�iré moøe. Posádka se tam musela vyvarovat dìsi-
vých sirén i dravých �ralokù, pøekonat palbu ne-
pøátelské lodi nebo kormidlovat loï v bouøi a sil-
ném de�ti, který byl v tom tropicky teplém poèasí
vlastnì pøíjemným osvì�ením. Na ostrovì potom
hledaèi pokladu postavili svou základnu, nápad-
nì pøipomínající podsadové stany. Pøi prùzkumu
ostrova narazili na domorodou vesnici, kde si
mohli vyrobit tøeba medaili z keramiky, vìtrník
nebo snì�ítko.

Námořnický tábor se skauty
Souèástí tábora byl celodenní výlet vlakem do

Èeského ráje i sportovní olympiáda
v netradièních disciplínách jako hod de��ovou
botou, závody v pytli a skoky za roh. Po celotý-
denním zápolení u� byl poklad nadosah, pro od-
mìnu se ov�em mohlo vyrazit a� za �era soumra-
ku a nejlépe jednotlivì. V�ichni námoøníci tak
museli pøekonat svùj strach, aby jim duch ostrova
dovolil vzít si z truhly kapitána Maxe jejich èást
pokladu. Vìøíme v�ak, �e v�ichni námoøníci na
táboøe získali kromì tohoto pokladu i pìkné zá-
�itky a nové kamarády.

Skautská klubovna Na Pile v Máchovì ulici je
otevøena celoroènì pro v�echny dìti, které mají
zájem nìco zajímavého pro�ít, najít si nové ka-
marády a smysluplnì se bavit. Skautské schùzky
1. a 3. oddílu se konají v�dy v pondìlí nebo
v pátek od 16 do 18 hodin. První schùzky probìh-
nou v pátek 2. záøí od 16 hodin a v pondìlí 5. záøí
výjimeènì od 15 hodin.

Bli��í informace a kontakty naleznete na webu
junakhorice.cz.

O víkendu 6.- 7. srpna 2011 se konal v Hoøicích
turnaj kategorie Grand Slam v asociaèním kroke-
tu. Hrála se nejvy��í soutì� v Èeské republice se
zápisem výsledkù do �ebøíèku Svìtové kroketové
federace. Pøihlásilo se l5 hráèù z CCD Telè, KK
Praha a hráèi poøádajícího klubu CCCC. Pøedpo-
vìï poèasí nebyla pøíznivá, ale v sobotu svítilo
sluníèko, bylo teplo a v nedìli jsme odpoledne
trochu zmokli.

Hráèi byli vylosováni do 4 skupin a vítìzové
skupin postupovali do semifinále. Hráli jsme hry
dle roz�íøených pravidel  na 26 bodù s èasovým
omezením na 3 hodiny. Z hoøických hráèù po-
stoupil do semifinále Petr Bárta junior. V sobotu
veèer se konalo kroketové grilování, které se vel-
mi vydaøilo.

V nedìli ráno nastoupil Petr proti prvnímu hrá-
èi v asociaèním kroketu Davidu Hajnovi CCD
Telè. Pøi høe obou hráèù byla zøejmá  únava
z veèerního hodování. Oba soupeøi byli støídavì
úspì�ní a následnì chybovali. Po dramatickém
závìru vyhrál hoøický hráè  + 3 body. Nastalo ve-
liké nad�ení domácích a ji� jsme ti�e doufali
v Petrovo vítìzství v celém turnaji. V druhém se-

mifinále se utkali Jiøí Plachý CCD Telè a Ota
Stanku� KK Praha, hra byla napínavá a Jiøí Pla-
chý vyhrál  + 5 bodù.

V nedìli ráno byl je�tì zahájený turnaj pora�e-
ných hráèù ze sobotních skupin Plate. Pøihlásilo
se 8 hráèù a hráli ve 2 skupinách. Vítìzové skupin
Mirek Havlík CCD Telè s hoøický Jan Èihák hrají-
cí za KK Praha sehráli finále ji� v de�ti. Vyhrál Mi-
rek Havlík  + 8  bodù.  Za vítìzství byl odmìnìný
onyxovou koulí.

Finále zaèalo ve 12,30 hodin, nastoupil Jiøí Pla-
chý CCD Telè proti Petru Bártovi jun. CCCC Hoøi-
ce. .Petr hrál klidnou hru s dobøe pøipravenou
taktikou, jeho údery byly pøesné a s jistotou pro-
jí�dìl brankami. Od zaèátku byl pøesvìdèivým fa-
voritem. Po 2 hodinách porazil soupeøe + 18
bodù. Hoøický vítìz pøevzal krásný, hodnotný po-
hár, který vyrobila sochaøka Dagmar �tìpánková.
Hoøické fotbalové høi�tì má nejhezèí prostøedí
pro kroketový turnaj v celé republice. Velmi kva-
litní slu�by man�elù Pourových zpøíjemní celou
soutì� obèerstvením hráèù i divákù. Èlenùm kro-
ketového klubu je tøeba podìkovat za uspoøádání
a vydaøenou reprezentaci na turnaji.

Sepsala a foto dodala Leona Vorlová

Paní Orensteinová
vrátila se z lázní

Paní Orensteinová vrátila se z Karlových Varù, a
ptala se mu�e: �Moric, zùstal jsi mi vìrným?� 

�Samozøejmì a ty?� 
Paní Orensteinová (dívajíc se na nìho s úsmì-

vem): �Právì tak vìrná jako ty mnì!� 
Moric (pohnìván): �Ty sama pøí�tì do lázní nepo-

jede�, za to ti ruèím.�
 

Starý Stein jde okolo øeky a najednou usly�í volání.
�Pomoc! Pomoc!�

Jakýsi mu� se zmítá ve vodì a køièí: �Pomoc! Já
neumím plavat!�

Stein se zastaví na bøehu a odpoví mu: ��e se ne-
stydíte, já také neumím plavat a dìlám proto takový
kravál jako vy?�

�Blumenfeld, Blumenfeld!?! Já jich vidím! Vèera
�kemrali podporu, �e nemaj na obìd, a dnes tu sedìj
a dlabou lososa s majonézou�?�

�Pardon, pardón, pane Reichman, oni maj nìjak
moc øeèí a to já nemám rád. Kdy� nemám peníze,
nemù�u jíst lososa s majonézou. Kdy� mám peníze,
tak nesmím jíst lososa s majonézou. Tak mi laskavì
øeknou, kdy mám jíst lososa s majonézou?� 


