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ADVENTNÍ

Proč se kácí stromy
na náměstí?

Vedení města se rozhodlo stromy vykácet z dů-
vodu zajištění bezpečnosti občanů. Smrky jsou
přerostlé, začínají se naklánět a je nebezpečí, že v
zimním období mohou namrznout a nakumulo-
vat mnohatunové námrazy ledu, které mohou
způsobit jejich vyvrácení nebo zlomení. V minu-
losti se takový případ již odehrál v Riegrově ulici,
kde došlo ke zlomení stromů, které jen zázrakem
nikoho nezranily. Z důvodu námrazy je vhodné
jehličnany odstranit ještě před zimou. V současné
době rostou bez systematického uspořádání.
Z toho důvodu došlo k jednostrannému zavětvení
dřevin a kmeny jsou vychýleny z osy růstu. Ten-
to jev způsobuje narušení statiky.

Pokácený vánoční strom bude prozatím nahra-
zen vzrostlým čtyřmetrovým v květináči. Archi-
tektonicko-urbanistické řešení uspořádání zeleně
na horní části náměstí počítá s otevřením střed-
ních prostor odfrézováním živého plotu lemující-
ho náměstí a s celkovým provzdušněním prosto-
ru. Názory odborníků v oboru nám navíc říkají,
že jehličnany tohoto typu do center měst nepatří.
Ve smyslu výše uvedeného bude zadán projekt re-
konstrukce zeleně v horní části náměstí, který
bude co nejdříve realizován. Finanční předpoklad
tohoto projektu bude cca 50 000 Kč.

Zdroj: MěÚ Hořice 16. 11. 2011

Gratulace ze zámoří
Dobrý den,
Jmenuji se Zuzana Hroníková a jsem ro-

dačka z Hořic. Dnes bydlím ve Spojených
Státech a můj kamarád mi přivezl od paní
Fišerové „Modré z nebe“ a pozdravy z čes-
ké domoviny. On mi především řekl, že
paní Fišerová je nejen velmi milá dáma,
ale také nejstarší občankou Hořic a České
republiky a že bude brzy slavit své 107. na-
rozeniny. A já jí tedy chci touto formou po-
děkovat a popřát vše nejlepší k jejím nád-
herným narozeninám, protože jsem velmi
poctěná, že osoba, která žije tak dlouho a o
historii se neučila, ale ona ji prožila se
vším dobrým i zlým, co nám těch posled-
ních sto let přineslo, si na mě vzpomněla a
posílá české čokolády do Ameriky. Prosím,
jestli můžete, tak ji za nás pěkně popřejte a
poděkujte za pozdravy z Čech.

S úctou Zuzana Hronikova,
Louisville, Kentucky.

(Poznámka redakce: Marie Fišerová osla-
vila 107. narozeniny právě před dvěma
dny, v pondělí 28. listopadu (viz foto dole).
Hořické noviny přání pisatelky rády plní
a k blahořání se připojují).

Moudrost
Vědecké studie prokázaly, že muži navštěvují

hospody ze dvou důvodů:
1) Nemají ženu.
2) Mají ženu.                             Chechtavej tygr

Eurobabička 2011
Letošní soutěž Eurobabička 2011 dospěla do fi-

nále, jehož se na základě výběru poroty i hlasů
svých příznivců z našeho města zúčastnila i paní
Jaroslava Hátlová. Je to pěkný úspěch umístiti se
v tvrdé konkurenci žen z Čech i Slovenska. Sou-
časně se otevřela i možnost pro další občany naše-
ho města - připravuje se vyhlášení dalšího kola
pro rok 2012 - a to nejen Eurobabička 2012, ale i
Eurodědeček 2012.

Naší člence paní Hátlové srdečně k 4. místu v le-
tošní soutěži blahopřejeme. Všem dalším hodně
odvahy a úspěchů přeje výbor ZO ČSŽ v Hořicích.

Mezinárodní festival JazzNights je pro pracovníky
DK Koruna každoročně jednou z nejnáročnějších akcí,
které pořádáme. Nejde jen o samotný průběh festiva-
lových koncertů, ale o celou přípravu, nezbytné papí-
rování, smlouvy, propagaci, vyúčtování, a o vše co po-
řádání takové akce přináší. Všem našim zaměstnan-
cům za to patří velký dík. Celé úsilí nám ale vždy vy-
nahradí pohled na vyprodaný sál a spokojené návštěv-
níky. Poděkování patří také všem institucím a firmám,
které s námi spolupracují. Umožňuje nám to zajistit
špičkový program a tím i atraktivitu celého festivalu
pro návštěvníky.

Letošní program měl široký žánrový záběre. Ve
středu nadchla zpěvačka Kateřina Myšková se Smetáč-
kovým „karibským“ Los Rumberos Triem. Opravdu
ojedinělý hlas a výjimečný projev. V pátek v přísálí za-
hrál Bonzo Radváni s Bobošem Procházkou a Ivanem
Tomovičem. Slovenská bluesová špička. Trochu jsem
kluky litoval, když jsem se dozvěděl, že mají jet v pět
ráno zpátky na Slovensko po afterpárty v pivovaru, na
které hráli také. O akademické zahájení hlavního pá-
tečního večera se postaral Roman Fojtíček s Českým
saxofonovým kvartetem s hostujícím Davidem Ebe-
nem. Hezké a vtipné pohlazení po duši. Hodně lidí
přišlo na Michala Pavlíčka a polské SBB. Jazzrockové
legendy sklízely zasloužené ovace. Michal Pavlíček své
fanoušky rozhodně nezklamal. Zvláště v pomalých ba-
ladách jeho kytary za doprovodu skvělých spoluhráčů
opravdu zpívaly, jak jsme na to u něj zvyklí. SBB

JazzNights 2011 – jaké to bylo
z Polska u nás v Čechách moc často nehrají. Józef Skr-
zek je evropská jazzrocková hvězda s miliony proda-
ných desek. Byl jsem rád, že se to termínově podařilo
a mohli jsme ho představit i v Hořicích. Má meziná-
rodní partu špičkových muzikantů, používá nostalgic-
ky staré nástroje a pamětníci si jistě přišli na své.

V sobotu si Laco Deczi „vymohl“ začátek, aby si
mohl postavit vlastní zvukovou aparaturu. Když se ji
podařilo zprovoznit, vtrhl na jeviště jeho frontman
Cris DePino a v rozporu se všemi zvyklostmi zahájil
celý večer po americku. Trochu nečekané, ale příjem-
né. Skvěle pak Lacovu Celulu se svou harmonikou do-
plnil a postaral se o veliký aplaus. Walter Phisbacher
přivezl skvělé trio. Jeho elektrickou muziku doplnila
jedna z nejlepších rytmik, jaké jsme na našich festiva-
lech slyšeli. Milan Svoboda u nás vloni zazářil se svým
žákovským big bandem. Domluvili jsme se, že nám le-
tos po letech představí svůj quartet, se kterým koncer-
tuje nejen u nás, ale na mnoha světových festivalech.
Mimořádný skladatel, klavírista a skromný člověk to
neměl na závěr večera jednoduché. Jeho kvality však
nenechaly posluchače po předchozích jazzrockových
smrštích vychladnout. Naopak. Jeho koncert byl pro
fajnšmekry příjemným zakončením hořického jazzové-
ho svátku. O to, aby se v programu nepřetrhla nit se
staral v přísálí kvalitní a sympatický Swing sextet
z Náchoda.  Děkuji všem našim věrným návštěvní-
kům, že nám zachovali přízeň, a těším se na shledání
při dalších kulturních akcích, které budeme pořádat.

Jan Sezima

 Skončilo období kůrovce • Nastal čas adventu • Pošta zdražila balíky • Prazdroj zdraží pivo • Elektřina zdraží ještě víc
Dobrá voda také renegeruje • Zdraží i popelnice • Medvěd se letos nebude porcovat, ale střílet • Šárka Grossová radí lidem

jak vyjít s penězi • Paroubek už má zase stranu •Demi se rozvádí •  V Hořicích naděluje Lidl • A ta Casa neletí a neletí •
Nechoïte jen tak, a nenadávejte, Drulák je na tom hůř                                                                 Užijte si adventu • Noviny stojí 6,- Kč

Výtvarnice ze Zušky
vystavují aneb čtyři oka
na radnici

Včera, v úterý 29.11. odpoledne proběhla v prosto-
rách  divadla na radnici výstava prací pedagogů vý-
tvarného oboru ZUŠ Hořice.

V minulém roce uspořádala škola první ročník výsta-
vy, kde představila svoji bývalou absolventku, malířku
a sochařku Evu Matoušovou. Chceme, aby se tyto vý-
stavy staly nejen tradicí školy ale i města. Seznámíme
veřejnost s pracemi mladých autorů, kteří začínali na
naší škole. Prostory radnice jsou k tomu jako „dělané“.
Jen škoda, že celý výstavní prostor nelze uzavřít a
mnoho umělců se bojí své práce na radnici vystavovat.
Ale veliký dík městu, že takovou akci podporuje.

Záštitu nad letošní výstavou převzal akademický so-
chař pan Michal Moravec. Profesor na SPŠKS, osob-
nost, jehož práce si všichni vážíme.

Mgr. Klára Pavlová je absolventka Pedagogické fakul-
ty univerzity Palackého v Olomouci- obor výtvarná vý-
chova.

Markéta Fojtíková je absolventkou Střední průmyslo-
vé školy kamenické a sochařské v Hořicích.

BcA Růžena Bičiš�ová absolvovala Institut výtvarné
kultury při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem.

Blanka Bihelerová je absolventkou Střední umělec-
koprůmyslové školy Brno.  Jejich práce budou návštěv-
níci vidět na radnici až do 22. prosince 2011.

Myslím, že je dobré seznámit veřejnost s pedagogy,
kteří jejich děti základům malířského řemesla učí, ale
kteří stále umělecky pracují.                                  Z.V.

Na obrázku není eurobabička z článku
nahoře, ale jedna ze čtyř umělkyň o jejichž
výstavě vtipně nazvané Čtyři oka píše paní

ředitelka v článku dole.

Zpráva o skibusech
Pohodlná doprava z města přímo pod sjezdovku:
Vyrazte na denní či večerní lyžování do Skiareálu

Herlíkovice.

SKIBUSEM NA LYŽE!
Odjezd autobusu pravidelně každý týden:
Denní lyžování SOBOTA, odjezd z autobusového ná-

draží stanoviště 1 v 7:25, lyžování od 8:30 do 16:00
(cena 600 Kč za permanentku včetně dopravy).

Večerní lyžování STŘEDA A PÁTEK, odjezd z auto-
busového nádraží stanoviště 1 v 16:40, lyžování od
18:00 do 21:00 (cena 300 Kč za permanentku včetně
dopravy).

Stačí jen zavolat na telefonní číslo 737 222 456,
o ostatní se již postaráme my!

Zdroj: www.snowhill.cz, infocentrum Hořice.

Hvězda letošního festivalu Jósef Skrzek (vlevo) s jeho ředitelem a dramaturgem (vpravo)

Marie Fišerová slavila 107. narozeniny
v úřadě starosty za přítomnosti spousty

gratulantů včetně zástupu novinářů
píšících, fotících i televizně natáčejících.
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Policejní zpravodajství

OBEC CHCE, ABY PSI ZŮSTALI V ÚTULKU
Ostroměř - Jak jsme vás již informovali, napadl v

centru obce rotvajler seniorku a jejího pudla. Žena
utrpěla středně těžké zranění, odborně ošetřen
musel být i její pes. Útočníka, který utekl z neza-
jištěného pozemku, zahnal místní Vincent Tanko.
U opuštěného objektu pak policisté napočítali čty-
ři dospělé rotvajlery s jedním štěnětem. Místosta-
rosta Ostroměře Miroslav Vobořil upřesňuje:

„Po dohodě se státním zástupcem jsme vstoupili
na pozemek, psy odchytili a převezli do útulku na
Chlum. Bylo to opravdu složité, hlavně dospělou
fenu se veterináři nedařilo uspat.“ Místostarosta
konstatuje, že psi již několikrát volně pobíhali po
Ostroměři. „Nejhorší na všem je, že pokud si maji-
tel do útulku pro své psy přijde, musí mu je pro-
vozovatel vydat. Budeme se snažit přesvědčit cho-
vatele, a� zatím rotvajlery v útulku ponechá do
doby, než pro ně zabezpečí klece a svůj pozemek
tak, aby jej zvířata nemohla volně opustit.”
SMRT V KOLEJIŠTI

V úterý 1. listopadu došlo na železniční trati
mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad k neštěstí,
které si vyžádalo jeden lidský život. Před desátou
hodinou dopolední prováděli tři muži na železnič-
ní trati u Dolního Mezihoří výřez náletových křo-
vin. Jednoho z nich s největší pravděpodobností
zachytil projíždějící nákladní vlak, který jel ve
směru od Lázní Bělohradu na Ostroměř. Muž utr-
pěl zranění, kterým na místě podlehl.

Na místo vyjeli záchranáři pozemní záchranné
služby Královéhradeckého kraje a vzlétl vrtulník
Letecké záchranné služby z Hradce Králové. Šesta-
padesátiletý muž přes poskytnutou pomoc na
místě zemřel. Příčiny nehody šetří Policie ČR a
Drážní inspekce.
VÁŽNÁ DOPRAVNÍ NEHODA U OHNIŠŤAN,
ŘIDIČKA V NEMOCNICI ZEMŘELA

Několik minut po devatenácté hodině jela čtyřicetile-
tá řidička osobním vozidlem Škoda Felicia ve směru
od Obory na Ohniš�any. V levotočivé zatáčce dostala
zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy smyk a
přejela do protisměru, kde narazila do stromu. Při ne-
hodě utrpěla řidička velmi těžké zranění, kterému v
pátek večer ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
podlehla. Příčina nehody a míra zavinění jsou před-
mětem dalšího šetření.                                         (tm)

VLAĎKA PĚTIOKÁ VÁS ZVE NA MASÁŽ
• DÁRKOVÉ POUKAZY NA MASÁŽE 10% SLEVA

• PRO NOVÉ KLIENTY 20% SLEVA NA RELAX MASÁŽ
AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU 2011

Volejte, smskujte 724 223 946
www.masaze-horice.cz

ZLODĚJSKÁ PŘÍHODA Z CHOMUTIC
Chomutice - Červený nápis STOP na policejním

voze ukončil v pondělí 21. listopadu jízdu osmadvace-
tiletého řidiče, který před druhou hodinou ranní vyjíž-
děl osobním vozidlem Škoda 110L s přívěsným vozí-
kem z Chomutic směrem na Nevratice. Během kontro-
ly se policisté nestačili divit.

Nejenže nemělo vozidlo platnou technickou kontro-
lu, ale navíc se na podlaze před sedadlem spolujezdce
nacházely tři plastové kanystry, které byly zjevně plné
pohonných hmot.

Řidič nejdříve hlídce tvrdil, že se jedná o benzín,
který zakoupil u čerpací stanice, ale po otevření kanys-
trů bylo jasné, že se nejedná o benzín, ale o motoro-
vou naftu. V té chvíli řidič znejistěl a v okamžiku, kdy
mu policisté sdělili, že si jeho informace na benzínové
čerpací stanici ověří, nevydržel a přiznal se, že naftu
odcizil v areálu jedné z firem.

Případ šetří hořičtí policisté jako přestupek proti ma-
jetku. Navíc za propadlou technickou kontrolu na vozi-
dle dostal řidič v blokovém řízení pokutu ve výši jeden
tisíc korun.                     Hana Klečalová, mluvčí PČR

Co se v Hořicích děje?
Koncem měsíce listopadu skončila provoz jedna

z nejstarších hořických restaurací Bystřice, dříve
hotel Saal. Tomuto po dlouhá desetiletí oblíbené-
mu hořickému restauračnímu podniku (respekti-
ve jeho nájemcům) končí nájemní smlouva s asij-
ským majitelem. Celé generace hořických občanů
se chodily do této restaurace stravovat a občer-
stvovat, nebo v přilehlém sále si zatancovat. Býval
to ve své době podnik patřící spolu se sousedním
Beránkem k tomu nejlepšímu v oblasti gastrono-
mie v Hořicích. Tato restaurace a poslední poto-
mek rodu Saalů Josef, se dokonce dostali do svě-
tové literatury. Josef Škvorecký, který v  50. let
působil necelý jeden školní rok 1950/1951 v Hoři-
cích jako učitel na dívčí škole, později ve své emi-
graci vydal v Torontu román Mirákl. A právě v
něm vzpomíná na nespoutané večerní radovánky
v tomto restauračním zařízení s Josefem Saalem.
Ale tradice jsou k ničemu, když nejsou peníze. A
tak si můžeme jenom tiše zavzpomínat na všech-
no, co jsme v Bystřici (U Saalů) prožili.

V pondělí 14. listopadu začali pracovníci hořic-
kých Technických služeb provádět rekonstrukci
spodní části parčíku v horní části náměstí. Byl po-
kácen vysoký smrk, v dalších dnech padly další,
vyřezán zelený plot podél silnice, aby se zvýšila
přehlednost tohoto prostoru jak pro řidiče, tak i
pro chodce. Tato akce vyvolala rozporuplné názory
hořické veřejnosti. Někteří tato opatření schvalují,
především ti, kteří se obávají pádu stromu při vět-
ru a bouři a zvláště řidiči, jiní naopak vyjadřují na-
hlas svůj nesouhlas. Jsou to většinou ti, kterým
je líto každého stromu, i když na náměstí ani moc
často nechodí. Hořické náměstí by si určitě za-
sloužilo úpravu zeleně, měly by zmizet z chodní-
kového tělesa ty mohutné stromy (vysázené již
před mnoha lety místo kulových javorů), které
vyvracejí dlažbu na chodnících a působí opravdu
nepatřičným zjevem. Po některých zůstaly jenom
asi dvoumetrové pařezy, které nedokáže nikdo již
několik let zlikvidovat. Tak snad v budoucnu.

V sobotu 12. listopadu se v sále Koruny v Hoři-
cích konalo vyhlašování vítězů Mistrovství repub-
liky a Přeboru republiky v silničních závodech
motocyklových pod patronací hořického Automo-
toklubu. Pořadatelé vzorně připravili vše pro vy-
hlašování celkem 46 kategorií. Slavnostní rámec
dokreslovala přítomnost všech tří největších sou-
časných televizních moderátorů motocyklových
závodů, Karla Březiny z ČT, Václava Svobody a Jo-
sky Kubíčka z Novy, kteří vyhlašování provázeli
svým osobitým způsobem. Na závěr se konalo
přátelské posezení ve všech prostorách restaurace
Koruna. Příští rok se pojedou tradiční Zatáčky ale i
závod veteránů Česká Tourist Trophy.     (JK)

DALŠÍ KRÁDEŽ V HOŘICÍCH,
KRADE SE I NA NÁMĚSTÍ

V noci na středu 23. listopadu se vloupal neznámý
pachatel ve městě do jednoho z obchodů na náměstí
Jiřího z Poděbrad. Uvnitř odcizil dámské kabáty, bun-
dy, halenky, kalhotové kostýmy, svetry a další konfekč-
ní oblečení. Majitelka odhaduje škodu na nejméně 92
tisíc korun. Případ nyní šetří hořičtí policisté jako pře-
čin krádeže, za což pachateli hrozí až pět let vězení.

(kle)

Šestnáctý Štefan bude udělen ve Slatinách
Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a je tu opět období odesílání štefanských nominací. Zkuste se kolem sebe roz-

hlédnout a zamyslet se, jaké hezké a zajímavé akce se Vašem okolí v uplynulém roce uskutečnily a jestli
znáte někoho, kdo by si zasloužil ocenění a poděkování. Štefanské výzvy posílejte na adresu hlavního
organizátora p. Bohumíra Procházky podle instrukcí, které jsou uvedeny v přiložené výzvě. Budeme
rádi, když tuto výzvu rozšíříte i mezi své přátele a známé.

Za štefanskou komisi Oldřiška Tomíčková, Městské muzeum Hořice

Výzva: Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína  rozhodli
jsme se již  šestnáctým rokem udělit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní počin roku 2011 a  za  dlouholetou kulturní činnost.
Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k

popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se
v roce 2011 v kultuře na okrese událo a přispějí k nominaci. Návrh na Štefana může provést každý, stačí
uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a
adresu navrhovatele.  Své návrhy zasílejte do 31.12.2011 na adresu koordinátora Štefanské komise Bo-
humíra Procházky, Sokolovská 367, Jičín. E mail: prochor.jc@tiscali.cz , tel. 493 523 492.

 V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti), nebo kul-
turní počin za rok 2011.

Štefanská komise & Nadační fond Jičín město pohádky & Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
& Obec Slatiny & Prochoroviny

Moje Masážní Studio
Žižkova 1959 Hořice

Tento týden
se opravuje přejezd,
nepojedou vlaky

Hořice - Kvůli plánované opravě železničního pře-
jezdu ve městě budou od 28. listopadu do 2. prosince
zrušeny všechny vlakové spoje ve směru Ostroměř -
Hořice. „V tomto úseku bude zajištěna náhradní auto-
busová doprava. Odjezdy a příjezdy řidičů budou stej-
né jako stanovený jízdní řád zdejších vlaků,“ sdělil
nám Tomáš Fiala z Krajského centra osobní dopravy
ČD v Hradci Králové. V Hořicích a Ostroměři budou
náhradní zastávky umístěny před staniční budovou na
vlakovém nádraží a v Dobré Vodě na silnici u transfor-
mátoru poblíž zastávky. 

Autobusů se uzavírka v Hořicích nedotkne, protože k
nádraží se dá zajet přímo z hlavní komunikace.

Stavební práce přinesou omezení i řidičům, protože
vozovka v dané části bude neprůjezdná.

Zdroj: Jičínský deník (pav)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Trubičky nejvíce
chutnaly Karlu
Hanikovi

V Hořicích se o tomto víkendu sešli příznivci
české motocyklové silnice, aby oficiálně vyhlásili
výsledky Mistrovství republiky za rok 2011. Na
chodbách Kulturního domu Koruna v Hořicích
bylo možné v sobotu dne 12.11.2011  potkat jezdce
zvučných jmen českého silničního motocyklového
sportu, kteří přebírali ocenění za skvělé výsledky
dosažené na silničních motocyklových závodech
v tomto roce.

Předání cen neprobíhalo v našem městě však po-
prvé.  Všichni zúčastnění mohou zcela jistě potvr-
dit, že každého “ročníku” oceňování odvážných
mužů vonících benzínovým parfémem
se v Hořicích účastní více a více nejen jezdců, ale
i diváků. Jména moderátorů jako je například Svo-
boda, Kubíček a Březina, která známe
z televizních přenosů nejen MOTO GP byla záru-
kou velmi dobré a kvalitní zábavy. Celý sál hořické
Koruny se zájmem bezmála tři hodiny naslouchal
rozhovorům odvážných a slavných jezdců
s mnohdy lehce záludnými moderátory.  Kdo
se pozorně díval při občerstvení v restauraci Koru-
na, tak zjistil, že hořické trubičky byly největší po-
choutkou pro Karla Haniku, který nejen, že vyhrál
ostré 125 ccm, ale příští rok nás bude reprezento-
vat v Red Bull cupu. Toto mistrovství se jede
v rámci závodů MOTO GP, jako závod světových
nadějí. Karel mi prozradil, že v Hořicích startovat
nemůže, protože není zvyklý jezdit pod 90% svých
možností a nedokázal by slevit ve velmi nebezpeč-
ných částech okruhu. Šestnáctiletý jezdec Red
Bull cupu byl zhruba mezi deseti procenty ucha-
zečů, kteří se pokoušeli do tohoto mistrovství dle
výsledků v testovacích závodech kvalifikovat.
V tomto roce byl naším želízkem v ohni  Tomáš
Vavrouš, který skončil na  překrásném pátém mís-
tě.  Komu za uspořádání této celorepublikové akce
v Hořicích poděkovat? Přece Hořickému Automo-
toklubu, který bude v příštím roce pořádat již pa-
desáté zatáčky!  Je předpoklad, že padesátý ročník
závodů  bude z důvodu účasti velkého množství
kvalitních jezdců výzvou nejen pro podnikatele,
ale i pro sponzory, protože nesponzorovat padesáté
Hořické zatáčky by byla velká chyba.

Zdroj: Ivan Doležal

Město Hořice si
připomnělo oběti
válek

U příležitosti Dne válečných veteránů, kterým si
celý svět připomíná ukončení první světové války,
zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu
a Města Hořic položili pamětní věnce u pomníků
obětem válek v Hořicích a nejbližším okolí.

Symbolického aktu se za Město Hořice zúčastnil
starosta Ivan Doležal a místostarosta Aleš Svoboda,
za ČSBS pan Bednář s paní Kerelovou, fotografova-
la Romana Hrušková. Pietní položení věnců pro-
běhlo u hrobů rudoarmějců a legionářů na vrchu
Gothardu a také u památníků na Chlumu a v Bře-
zovicích, uctění obětí válek v obecné rovině pak
zastávkou u pomníku obětem prusko-rakouské bi-
tvy na Starém hřbitově či připomínkou šlechet-
ných činů Petra hraběte Strozziho u jeho busty v
areálu Ústavu sociální péče.            MB, horice.org

Před více než šesti lety se v Hořicích rozho-
řela doposud nejzuřivější názorová pře v jeho
porevoluční historii. Na veřejnost totiž tehdy
prosákl záměr firmy Lidl zbourat tehdejší
“Gulášovnu”, místo ní  postavit jídelnu novou
(na sídlišti) a následně zrealizovat stavbu
svého marketu v prostorách nad náměstím Ji-
řího z Poděbrad. Jak jsme si jistě všimli, jídel-
na zmizela z povrchu zemského již před ně-
kolika lety a velkokapacitní prodejna je těsně
před jejím dokončením. Troufnu si tedy vůbec
naposled vzít břímě hlásné trouby této ideové
pře a pokusím se seznámit čtenáře HON, jak
to tedy s tím Lidlem u nás v Hořicích vlastně
bylo a zároveň i udělat definitivní  (posmut-
nělou) tečku „za tím naším případem“.

V září 2005 narazí zpráva o stavbě Lidlu
v prostorách nad náměstím na oprávněný odpor
části veřejnosti. Hrstka znepokojených tvoří peti-
ci, pod kterou připojí svůj podpis téměř 1800 spo-
luobčanů. Zastupitelstvo i přesto schválí prodej
pozemků nad náměstím obchodnímu řetězci (po-
měrem hlasů 11:10). Odpůrci chtějí dosáhnout
toho, aby Lidl své aktivity přesunul na periferii
města a zdůrazňují, že nejsou proti Lidlu jako ta-
kovému, nýbrž zásadně proti místu výstavby.
V návaznosti na toto téma požadují i referendum.
To je vzápětí zastupitelstvem opět zamítnuto
a starosta spěšně podepisuje předběžnou smlouvu
o prodeji. Lidl tak podle smlouvy má získat zhruba
půl hektaru pozemků za cenu 12 milionů korun
a postavit novou jídelnu v oblasti sídliště Pod Li-
pou. Už v tuto dobu projeví firma Lidl zájem i
o domy nad náměstím, které samozřejmě brání
případnému pohledu na market z náměstí. Odpůr-
ci výstavby následně zorganizují první polistopa-
dovou manifestaci a vsadí na úřední zpochybnění
platnosti rozhodnutí zastupitelstva.

  V prosinci 2005 tehdejší starosta pan Ladislav
Vrba tvrdí, že prodej pozemků firmě Lidl byl čistý.
Rozbor, který zpracovalo ministerstvo vnitra, zní
takto: „Při prodeji nebyly splněny všechny zá-
konné postupy, smlouvu může kdokoliv na-
padnout a zpochybnit, pak by ale firma Lidl
mohla zažalovat město a požadovat finanční
náhradu“.

V srpnu 2006 nabízí firma Lidl městu místo po-
stavení nové jídelny 14 milionů korun. Tehdejší
starosta chce dle svých slov už takto zásadní roz-
hodnutí ponechat novým zastupitelům, což i uči-
ní.

Mezitím se odpůrci výstavby zformovaní do
nově vzniklého občanské sdružení „Za Hořice
krásnější” (dále již jen o.s.) snaží investiční plány
Lidlu blokovat formou odvolání proti územnímu
řízení ke Krajskému úřadu v HK.

V říjnu 2006 odpůrci Lidlu neuspěli s odvoláním
proti územnímu rozhodnutí na výstavbu nové jí-
delny, krajský úřad jej zamítl. Případ hořického Li-
dlu se však dostal mediálně na celostátní úroveň
(Radiožurnál, MF Dnes, Český deník a různé in-
ternetové portály).

V listopadu 2006 (po komunálních volbách, kdy
odpůrci získají dva zastupitelské posty v mylné
představě, že by případ ovlivnili jaksi shora…) hle-
dají představitelé města cestu, jak Lidl z centra od-
sunout. Nové složení radnice se alespoň naoko,
ale hlavně marně pokouší Lidl přesvědčit o jiné lo-
kalitě (lokalita u Milety, bývalý Dům dětí a mláde-
že nebo u kruhového objezdu v Hlavatého ul).
Doposud uzavřené smlouvy prověřují právníci.

Během června 2007 vydává obchodní řetězec
Lidl prohlášení, že trvá na pozemcích nad náměs-
tím a jinde prodejnu stavět nechce. Následná jed-
nání města jsou bezvýsledná. Vzápětí Lidl vyzývá
město Hořice, aby dodrželo dohodu (uzavřená
smlouva o smlouvě budoucí), jinak se bude sou-
dit o náhradu škody. Jídelna v této věci sehrává
svoji další klíčovou roli, nebo� v předběžné smlou-
vě čteme: „Bez dokončení a kolaudace nové jí-
delny (v prostorách sídliště Pod lipou - kotel-
na) nemůže Lidl začít stavět velkokapacitní
prodejnu nad náměstím“.

V červenci 2007 Stavební komise města jedno-
značně nedoporučuje zastupitelům stavební zá-
měr velkokapacitní prodejny realizovat v těchto
místech (tj. nad náměstím).

V říjnu 2007 nabízí Lidl hořické radnici místo
městské jídelny 17 milionu korun. Město by tak
prodejem mohlo získat celkem až 29 milionů Kč

(12 za pozemek a 17 za vývařovnu). Odborná ve-
řejnost však vznáší námitku, že by investor  na
výstavbu nové jídelny musel vynaložit bezmála
30 milionů. Zřejmě díky hrozbě soudní pře a ná-
sledných potencionálních sankcí odhlasuje vládní
koalice zastupitelstva v prosinci 2007 prodej po-
zemku a staré budovy jídelny firmě Lidl celkem za
29 milionů korun. Tehdejší i současný starosta
pan Ivan Doležal podepisuje definitivní smlouvu
s německým obchodním řetězcem a město ihned
inkasuje peníze. Strávníci městské jídelny se poté
rozprostírají do ostatních stravovacích zařízení.
I přesto budova „Gulášovny“ téměř rok a půl ještě
opuštěně stojí a chátrá.

Odpůrci výstavby o.s. „Za Hořice krásnější“ po
celou dobu těchto událostí vedou byrokratickou
bitvu proti územnímu rozhodnutí a skrz řadu od-
volacích řízení celý spor dotáhnou ke správnímu
soudu v Hradci Králové, který ale rozhoduje
v jejich neprospěch. V první polovině roku 2008
se opět odvolávají tzv. kasační stížností k Nejvyš-
šímu správnímu soudu v Brně, který však v létě
2009 rozsudek z Hradec Králové potvrdí. Výsledek
soudu hned na druhý den přináší celostátní inter-
netový server Aktuálně cz. v obsáhlém negativ-
ním komentáři. V těchto měsících dochází i
k demolici “Gulášovny” a objektu bývalé “Rakvár-
ny”, kterou f. Lidl vykoupila za (neověřených) 5,5
mil. Kč. Proces demolicí uspíší místy vtipná,
avšak o to houževnatější píle místních „mrave-
nečků“, kteří potajmu a povětšinou v příšeří roze-
bírají pískovcové a dřevěné součástky obou sta-
veb.

V září 2009 vyhlašuje hořický úřad stavební říze-
ní na výstavbu Lidlu, do kterého se o.s. “Za Hoři-
ce krásnější”   opět přihlašuje a podává obsáhlé
připomínky. Na místě chystané výstavby probíhá
archeologický výzkum, který potvrzuje osídlení
této lokality již keltským obyvatelstvem. Bezpro-
blémově a rychle se v tomto období rozkutálí na
různé projekty i inkasovaných 29 mil. od společ-
nosti Lidl, které měly původně posloužit k rekulti-
vaci celého náměstí Jiřího z Poděbrad.

V dubnu 2010, bez předešlého varování místní
úřad vyškrtává o.s. jako právoplatného účastníka
stavebního řízení (dle našeho názoru nepodloženě
a neoprávněně) a v návaznosti na tuto skutečnost
vydává ihned i stavební povolení. Tím účelově
znemožní i jeho případné odvolání a časové ob-
strukce. Díky tomu tento subjekt vyčerpal všech-
ny zákonné možnosti, jak výstavbě velkokapacitní
prodejny Lidl v oblasti náměstí Jiřího z Poděbrad
zabránit.

Vzhledem k doznívající ekonomické krizi firmy a
zřejmě i ve snaze zbytečně nevířit podzimní po-
klidnou hladinu komunálních voleb 2010, dochá-
zí k fyzické výstavbě prodejny téměř až o celý rok
později, tedy až v září - prosinci letošního roku
(2011).

Odpůrci výstavby své konání činili ve svém vol-
nu na základě neotřesitelného přesvědčení, že vel-
kokapacitní prodejna je v tomto prostoru naprosto
urbanisticky a architektonicky nevhodná a natr-
valo vizuálně poškodí centrální část města, přede-
vším s ohledem na náměstí a barokní budovu
zámku. Mimo to dojde k odlivu peněz z města,
nebo� obchodní řetězec daní svůj zisk mimo regi-
on a řada místních maloobchodníků nemusí vy-
držet nerovný konkurenční boj (v posledních
dnech jich i tak rapidně ubývá, čehož jsou rozši-
řující výkladní skříně Vietnamců jen smutným
dokladem). Obchodní řetězec Lidl v našem městě
klidně ano, avšak někde jinde – v průmyslové
zóně či na periferii. S fyzickou realizací výstavby
se ostatně již nyní naplno potvrdily naše (pro
mnohé lživé) prognózy, že architektura Lidlu bude
vidět téměř z celého náměstí a podobně.

Na závěr si neodpustím poděkovat všem, kteří se
podíleli na finančně (pouze poplatek za kasační
stížnost činí 5 000,- Kč), ale hlavně časově velmi
náročné stavební oponentuře ve správních říze-
ních, ve kterých jsme po několik let dokázali cel-
kem s úspěchem čelit nadnárodní a ekonomicky
silné společnosti. Chci na tomto místě poděkovat
i všem spoluobčanům, kteří pochopili princip de-
mokracie a vyjádřili svůj nesouhlas podpisem pod
petiční arch. (příště to už určitě vyjde…).

V neposlední řadě snad poděkuji i společnosti
Lidl, že jsme celý odvolací maratón přečkali v rela-
tivním fyzickém zdraví (vyjma značného psychic-
kého vypětí), nebo� jeho investice v Hořicích je i
díky našemu zamítavému postoji zřejmě jedním
z jeho nejdražších projektů v naší republice (mož-
ná akorát škoda, že se peníze rozplynuly již za mi-
nulého vedení města a nyní při samotné fyzické
realizaci Lidlu podstatně chybí v rozpočtu).

Epitaf názorové pře: Tento stavební projekt/ar-
chitektonický bonbónek je z plodného pera hra-
deckého umělce Ing. Arch. Bedřicha Falty, tehdej-
šího urbanisty města Hořic. Dle jeho slov je zde
„ jasná návaznost k zámku a objekt velkoka-
pacitní prodejny má vzbudit dojem zámec-
kých koníren“. Lze jen usuzovat, zdali dotyčný
nevědomky nezaměnil hospodářská zvířata a ko-
nečný vizuální efekt výstavby vedle budovy zám-
ku není spíše pořádnou KRAVINOU… (poslední
poznámka autora).

Za o.s. „Hořice krásnější“ Vít Kotrbáček

Revitalizace bývalého
areálu Mileta

Společnost Simatex, spol. s r.o. potvrdila svůj zá-
měr revitalizovat komplex budov bývalého podniku
Mileta, závod 10. Zástupci společnosti požádali
Městské zastupitelstvo o změnu územního plánu
v této oblasti v srpnu tohoto roku.  Pozemky pod
bývalou „desítkou” jsou v současném územním plá-
nu zachyceny jako území pro průmyslovou výrobu.
Toto území je ostrůvkem v obydlené části našeho
města. Městské zastupitelstvo tedy schválilo
v měsíci září nastartování změny územního plánu,
po jehož realizaci by se toto území stalo místem
pro bydlení a komerční vybavenost. Realizace této
změny potrvá více než rok.  Dle smělého architek-
tonicko-urbanistického záměru určeného pro zpra-
covatele územního plánu se v tomto území bude
nacházet správní budova, byty, malometrážní byty,
obchody, parkoviště a služby včetně sociálních slu-
žeb, nikoliv tedy byty pro sociálně nepřizpůsobivé.
Snahou tohoto podnikatelského záměru je zcela sa-
mostatně bez pomoci městských financí revitalizo-
vat budovy Milety 10. V souvislosti s případnou vý-
stavbou zmíněných objektů nebude město čerpat
žádné dotační tituly, ani žádné jiné finanční pod-
pory.  Jaký je jediný a nemalý profit našeho města?
Zbaví se zátěže průmyslového území v obytné
zóně, kde by měl vyrůst moderní multifunkční by-
tový areál a komerční areál, který vrátí život do této
části města. Samozřejmě, pokud dojde k realizaci
projektu.                    Zdroj: Ivan Doležal, starosta

Trstená slavila 640 let
i s družebními městy

U příležitosti výročí 640 let od první zmínky o
Trstené byli zástupci Hořic od 10. do 13. listopadu
2011 pozváni do tohoto oravského města na slav-
nostní setkání šesti družebních měst a následné
přátelské sportovní utkání v kuželkách, ve kterém
hořická výprava zvítězila. Večerního kulturního
programu se zúčastnil i slovenský prezident Ivan
Gašparovič a hejtman Žilinského samosprávného
kraje Juraj Blanár. Součástí výročí bylo otevření
nového zimního stadionu a nově opraveného kul-
turního domu v Trstené.     Zdroj: www.horice .org

Vyzkouöejte nov˝ GINKOPRIM MAX za 392,- KË

Lékárna Agnes
392,- KË

Rozz·¯enÈ V·noce

s radostÌ z d·rk˘

z naöÌ lÈk·rny p¯ejÌ

zamÏstnanci

ï  Kosmetika DOLIVA
za velmi p¯ÌznivÈ ceny
ï  D·rkovÈ pouk·zky
pro z·kaznÌky
ï  VÌce v lÈk·rnÏ Agnes
v HavlÌËkovÏ ulici

Hořické infocentrum
je nejlepší v kraji

Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší infocent-
rum v kraji proběhlo za přítomnosti vedoucí info-
centra Michaely Bělinové 13. října na radnici v Jih-
lavě. Pracovníci vítězných infocenter ze všech čes-
kých a moravských krajů sem byli pozváni, aby
převzali ocenění od představitelů Asociace turistic-
kých informačních center, agentury Czech Tou-
rism a vydavatelství Deník, jimiž byla letošní sou-
těž vypsána.

Setkání proběhlo v rámci členského fóra A.T.I.C.
za přítomnosti prezidenta asociace Miroslava Foltý-
na a zástupce Czech Tourismu Petra Moce. Pracov-
níci Městského informačního centra v Hořicích
chtějí touto cestou poděkovat všem čtenářům, kteří
svými hlasy volbu toho našeho podpořili v interne-
tovém hlasování.

Letos naděluje Lidl

Už je to tady
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Tisková zpráva
Rozhovor s Renatou Zemkovou, ředitelkou

Ústavu sociální péče pro tělesně postižené
v Hořicích v Podkrkonoší.

Klienti se vracejí
k životu mimo ústav

Hořický ústav sociální péče se mění, jeho klienti
budou žít v běžném prostředí. Ústav změní pod-
mínky, prostředí a své služby tak, aby v něm žijící
lidé s postižením měli dostupnou individuální
péči, opustili ústav a začali nový život podobný
životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí.
KDO JSOU KLIENTI VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Naši klienti jsou převážně lidé po úrazech, po
dětské mozkové obrně, s roztroušenou sklerózou
či po mozkové příhodě. Většina z nich zažila oby-
čejný život a nemají problém se rozhodnout, co
dělat, ale mají problém své rozhodnutí zrealizovat.
Potřebují fyzickou dopomoc a asistenci, protože se
jednoduše nemohou hýbat tak, jak by potřebovali.
CO VÁS POHNULO K TOMU ZAPOJIT SE DO
TRANSFORMACE?

Do projektu jsme byli zařazeni rozhodnutím našeho
zřizovatele, Královéhradeckého kraje. V roce 2009,
tedy zhruba ve stejné době, započalo město Hořice
velkou investiční akci s názvem Město bez bariér.

Konečně si někdo uvědomil, že tu sedmdesát let
stojí ústav pro zdravotně postižené a že jeho klien-
ti jsou obyvatelé města, kteří v posledních letech
stále více využívají jeho služeb. V rámci projektu
Město bez bariér se zpřístupnily místní instituce
i osobám s tělesným postižením, což pro nás bylo
prvním impulsem proč, vůbec vracet klienta do
původní komunity.
JAK BUDE TRANSFORMACE V HOŘICÍCH
VYPADAT?

Postavíme ve městě dva rodinné domky. V každém
domku budou dvě domácnosti po čtyřech klientech, to
znamená, že ve dvou domcích bude šestnáct klientů.
V jednom domku budou skupinové domácnosti pro
klienty, kteří nepotřebují čtyřiadvacetihodinovou péči
a na druhém domku budou klienti s vysokou mírou
podpory a tam bude nepřetržitá služba.

Co se v ústavu od započetí transformace změnilo?
Zatím jsme v přípravné fázi a děláme ty činnosti,

které nejsou tolik vidět, ale jsou velmi důležité.
Posuzovali jsme potřeby našich klientů; z toho
vzešlo dvacet lidí, kteří mají o transformaci zájem;
vytvořili jsme transformační plán a začínáme se
vzdělávat. Naše zařízení nebude opouštět budovu
ústavu. Z ní odejde jen část klientů, a to ti, kteří
mají o změnu zájem. Část našich klientů jsou lidé,
kteří sem nastoupili v roce 1965 a považují ústav
za svůj domov.
CHTĚJÍ ZMĚNU I LIDÉ, KTEŘÍ JSOU U VÁS
ČTYŘICET LET?

Někteří ano. Do transformace se mi přihlásil i je-
den starší partnerský pár, který vždy toužil žít ji-
nak. Pán je tu přes čtyřicet let a paní o něco méně.
Oba dva se cítí na změnu, chtějí někam jinam a
chtějí žít běžným životem. V současné době ale
mají zdravotní problémy, takže uvidíme, zda za
dva, tři nebo čtyři roky, kdy by měly domky stát,
budou ještě schopní tak zásadní změny.
JAK VYBRANÍ LIDÉ VNÍMAJÍ PLÁNOVANOU
ZMĚNU? NEMAJÍ OBAVY Z NEJISTOTY?

Jsou klienti, kteří se na změnu vyloženě těší.
Další skupina klientů si myslí, že v nových do-
mácnostech nebude dostatek péče, že tam nebude
dostatek personálu. Těm vysvětlujeme, jak budou
domácnosti fungovat a že nebudou muset čekat,
až k nim ty dva kilometry doběhne nějaký pracov-
ník ze stávajícího zařízení, když budou potřebovat
pomoc.
JAK SE ZMĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ?

Určitě se změní k lepšímu! Jednoznačně zvýšíme
komfort ubytování, protože do rodinných domků
se odstěhuje šestnáct klientů, čímž získáme šest-
náct jednolůžkových pokojů. Stále budeme mít
stejný počet klientů, ale šestnáct z nich bude žít
samostatněji v odloučených domácnostech.

Uvolněné dvoulůžkové pokoje změníme na jed-
nolůžkové a šestnáct dalších klientů získá větší
prostor k životu a soukromí. Po transformaci bu-
deme mít pětadvacet jednolůžkových pokojů
oproti stávajícím devíti.
BUDE ZMĚNA PRO KLIENTY PŘÍNOSEM?

Většina klientů, kterých se změna týká, žila před
postižením v běžných domácnostech. Tato sku-
tečnost byla jejich hlavní motivací, proč si vůbec
změnu vybrali. Pro tyto klienty bude transformace
jednoznačným přínosem, protože si splní své tuž-
by a přiblíží se obyčejnému životu mimo ústav.

Více informací:
Ing. Renata Zemková, ředitelka ÚSP Hořice

telefon: 493 622 827, e-mail: info@usphorice.cz
Ivana Pazdziorová, manažerka PR aktivit, telefon:

739 548 469, e-mail: ivana.pazdziorova@trass.cz
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

pomáhá vzděláváním a metodikou organizacím, kte-
ré umožňují osobám s postižením přejít z velkých
ústavních služeb do bydlení a života v běžné společ-
nosti. Národní centrum je součástí projektu MPSV ČR
Podpora transformace sociálních služeb, projekt je fi-
nancován z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Národní centrum provozuje na základě zakázky
MPSV společnost 3P Consulting, s.r.o. Více na
www.trass.cz.

Co se stalo v prosinci
1. prosince 2006 (5 let) byl v Havlíčkově Bro-

dě zatčen Petr Zelenka, známý jako heparinový
vrah, obviněn ze 7 vražd a 10 pokusů o vraždu.

3. prosince 1621 (390 let) se v Hradci Králové
narodil Bohuslav Balbín (zemř. 1688). Studoval
mimo jiné v Jičíně, do dějin vešel jako spisovatel a
historik. Na Vinohradech má Balbínovu ulici, v ní
hospodu Balbínku, a tam dnes působí Balbínova
poetická strana, dosud mimoparlamentní.

4. prosince 1936 (75 let) ve Velké Británii pro-
pukla takzvaná abdikační krize. Vznikla ozná-
mením záměru krále Eduarda VIII. oženit se s roz-
vedenou američankou Wallis Simpsonovou. Před-
stavitelé státu v čele s ministerských předsedou
Baldwinem, arcibiskupem z Canterbury a zástupci
dominií označili sňatek za neslučitelný s postave-
ním krále jako formální hlavy státu. Po zveřejnění
aféry v tisku se král rozhodl abdikovat ve pro-
spěch svého mladšího koktavého bratra Jiřího VI.
(o němž byl loni natočen oscarový film). Za Edu-
arda se postavil i Winston Churchill (Jiří byl váš-
nivým stoupencem appeasementu - později napří-
klad nadšeně vítal Chamberlaina po návratu z
Mnichova, kde prodal Čechy). Také část prostých
Angličanů se nechtěla s abdikací smířit a vznikly
pouliční nepokoje, při kterých musela zasahovat i
policie. Nakonec Eduard 11. prosince odstoupil a
manželství se Simpsonovou uzavřel o rok později.

8. prosince 1951 (60 let) byl z hořického ná-
městí odstraněn Mariánský sloup. Ačkoliv bylo
slibováno, že se na náměstí vrátí za několik měsí-
ců, znovu vztyčen byl teprve před 6 lety.

7. prosince 1941 v 7:51 (70 let) přivedl poru-
čík Fučida několik set japonských letadel nad ame-
rickou základnu Pearl Harbor na Havajských os-
trovech a díky momentu překvapení se jim poda-
řilo bombami a torpédy zničit skoro všechno, co
tam Američané měli. Začala tak válka v Tichomoří
a dosud probíhající konflikty přerostly ve skuteč-
nou válkou světovou. 8. prosince vyhlásilo Japon-
sko válku Spojeným státům a současně obdrželo
od nich vyhlášení válečného stavu, Sovětský svaz
zároveň potvrdil pakt o neútočení s Japonskem
jako nadále platný, 11. prosince vyhlásilo Němec-
ko válku Spojeným státům, 12. prosince vyhlásilo
Spojeným státům a Velké Británii válku i Sloven-
sko (válku proti SSSR vedlo už od 23. června). 16.
prosince oznámila československá exilová vláda,
že je ve válečném stavu se všemi zeměmi vedoucí-
mi bojové operace proti USA, Británii a SSSR.
Atakdále...

9. prosince 1931 (80 let) se narodil Ladislav
Smoljak, herec, režisér, dramatik, známý přede-
vším z působení v divadle Járy Cimrmana. Zemřel
loni 6. června.

12. prosince 1901 (110 let) provedl Gugliel-
mo Marconi první transatlantické bezdrátové te-
legrafní spojení. Prvenství bývalo později zpo-
chybňováno (signál byl slabý a málo přesvědčivý)
stejně jako řada jeho patentů (které už dříve při-
hlásil Tesla). Hořické noviny ovšem vědí, že k vý-
konu jej přiměl český genius Jára Cimrman zná-
mou otázkou ze známé hry: „Nešlo by to bez
drátů, milý Marconi?“

14. prosince 1911 (100 let) jako první stanul
na jižním pólu Roald Amundsen, měsíc před Ro-
bertem Falconem Scottem. Cestou objevil nezná-
mé 4 500 metrů vysoké pohoří, které nazval Poho-
ří královny Maud.

(Důležitá poznámka Hořických novin: vod-
ka Amundsen je 6x destilovaná).

16. prosince 1851(160 let) v noci policejní
komisař Dedera zatkl českého novináře Karla
Havlíčka Borovského a deportoval jej do vynan-
ství v jihotyrolském Brixenu.

18. prosince 1871 (140 let) se narodil Jan Ko-
těra, zakladatel moderní české architektury. Mezi
jeho vrcholná díla patří budova Městského muzea
v Hradci Králové (na návrzích interiéru se tenkrát
podílel Bohumil Waigant, ten vyhověl přání hořic-
kých a navrhl výzdobu sálu na naší radnici).

Na Vánoce 1861 (150 let) se v Hořicích rozzá-
řily první čtyři lampy veřejného osvětlení.

25. listopadu oslavila paní Jana Prchlíková
osmdesátiny. Hodně zdraví a spokojenosti

do dalších let jí přejí rodina a přátelé.

Mobilní tým hospice Duha se představuje

Narozeniny

Není nic horšího
než raněný Grizzly

Hořičtí hokejisté se letos vrhli na severozápad
našeho hokejového kraje. Přihlásili okresní přebo-
ry jak v již tradiční v Lomnici nad Popelkou, tak i
nový v Jičíně. Tyto přebory se vytvářejí regionálně
s příslušností k hokejovým halám. Takže v sou-
časné době jsou Grizzlies v podstatě všude hosté,
protože soupeři se v obou soutěžích vlastně re-
krutují z bývalých hokejistů různých místních re-
gistrovaných soutěží. Ale borcům po většinou vy-
rostlých na Bašňáku to nevadí a po prvních dvou
prohraných zápasech se oklepali a začali na okol-
ních kluzištích řádit.

První fáze těchto soutěží slouží pro rozjezd a o
konečném pořadí se rozhoduje až ve druhé fázi a
play off. Některým favoritům, mezi ně Hořičáci
patří, se ale pomalý rozjezd nemusí vyplatit. Týmy
jsou čím dál tím více vyrovnané a o každý stupí-
nek v průběžné tabulce se musí tvrdě bojovat.
Zvláště v Jičíně není vůbec lehkých soupeřů. V
podstatě tam proti Hořicům stojí tři týmy z Jičína
a tři z Nové Paky. Ač to vůbec nevypadá, tak tato
vítězství nespadla Grizzlíkům jenom do klína. Na
jedné straně velké množství nevyužitých šancí,
na straně druhé plno chyb v rozehrávkách a zby-
tečných ztrát puku. Jen díky následné obětavosti
bránících hráčů a výborných výkonů obou gólma-
nů, jak M. Poura tak Z. Strnada, porazili postupně
HC Sobotku 6:3, HC  Holín 4:2 v Jičíně a v Lomni-
ci BHK Turnov 8:3, Rovensko 7:2 a Zeos Lomnice
7:1. Mezi nejlepší střelce Grizzlies patří již tradičně
nejmladší z hokejové líhně Karbanů Honza a nová
posila Tomáš Štefan. Ale jak oba říkají, jejich síla
je v kolektivním pojetí celého týmu a proto už má
v kanadském bodování každý jejich spoluhráč zá-
pis.

Velkou část z téměř 50 zápasů Medvědi odehrají
v nové, velmi pěkné Jičínské hale, která určitě kromě
jejich klání stojí za návštěvu. O výsledcích i programu
zápasů Grey Grizzlies Hořice budeme naše příznivce
informovat jak prostřednicvím tohoto měsíčníku tak
městského internetu. Přijïte nás povzbudit. CUK

Hejtman odhalil sochu
Anežky České v Lázních
Bělohradě

Sochu sv. Anežky České odhalil hejtman Královéhra-
deckého kraje Lubomír Franc v neděli v Lázních Bělo-
hradě. Pískovcová socha světice vznikla při sympóziu,
které tradičně pořádá Střední průmyslová škola kame-
nická a sochařská v Hořicích. Podle návrhu Evy Pro-
cházkové ji pod vedením profesorky Dagmar Štěpán-
kové vysekali Martin Gallas a Josef Knap.

V minulém školním roce se konalo sympózium na
ryze české téma – k osmistému výročí narození sv.
Anežky České. Královéhradecký kraj poskytl na konání
této akce příspěvek 100 tisíc korun. Studenti na sym-
póziu tvoří sochy z hořického pískovce na určité téma.
Jejich díla pak zdobí parky, dětská hřiště, prostranství
před školkami, školami, úřady, podniky. Letos v čer-
venci byla jedna socha sv. Anežky umístěna i do Sená-
tu, na třetí nádvoří Valdštejnského paláce.

Věž samostatnosti měla
letos nejvíc návštěvníků

V letošní sezóně navštívilo Masarykovu věž sa-
mostatnosti nejvíc turistů za posledních pět let.
Složení návštěvníků bylo obdobné, jako v minu-
lých letech. Zvýšil se počet hromadných zájezdů,
hlavně v srpnu a v září. Pro přesnost uvádím vý-
voj návštěvnosti v jednotlivých měsících sezóny:

Květen 693
Červen 715
Červenec 702
Srpen 1461
Září 898
Celkem 4 469 platících návštěvníků

Tržba za vstupné činila 72 535,- Kč, za prodej publi-
kací a upomínkových předmětů 23 708,- Kč, celkem
bylo letos odvedeno do pokladny města 96 243,- Kč.

Zdena Zobinová, průvodkyně

O věži, soše a hokeji

19. listopadu 2011 se uskutečnilo setkání mobilního
týmu Hospicového občanského sdružení Duha Hořice
v počtu 7 zdravotních sester, 1 ošetřovatelka, 2 lékaři,
sociální pracovnice a duchovní. Vzhledem k tomu, že
se na sdružení obrací stále více rodin, které chtějí pe-
čovat o své vážně nemocné blízké v domácím prostře-
dí, bylo již delší dobu nutné posílit mobilní tým pře-
devším personálně.

Zdravotníci pracující určitou dobu v nemocnicích
velmi dobře ví, že ústavní péče pro pacienty v závěru
života je vyznačována anonymitou, ztrátou soukromí a
nutností podřídit se dennímu režimu oddělení. Přitom
většina nemocných si přeje prožít závěr života právě
doma. Domov je místo, které znají, mají kolem sebe
své blízké, mají možnost určovat si svůj denní režim a
mohou rozhodovat o svých záležitostech.

Zdravotní sestry v hospicové péči v rámci pravidel-
ných návštěv u nemocných vykonávají řadu dílčích
postupů paliativní péče např.: podávání předepsaných
léků, aplikace injekcí, infuzí a výživy, zavádění sond a
katetrů, kyslíková terapie, rehabilitační péče, edukace
nemocného, provádění sociální diagnostiky atd.

Spolupracujeme s praktickými lékaři, odbornými
ambulancemi – onkologická, ambulance léčby bolesti,
chirurgická. V týmu mobilního hospice jsou 2 lékaři,
kteří zhodnocují stav nemocných a rozumí problema-
tice paliativní péče. Z vlastní zkušenosti nám jedno-
značně vyplývá, že zajištění kontinuity paliativní péče
v domácím prostředí je možné pouze za předpokladu,
že v týmu máme vlastní lékaře, kteří jsou schopni kva-
lifikovaně a nepřetržitě řešit doma vzniklé komplikace.

Sociální pracovnice pomáhá nemocnému přijmout
nevyléčitelnou nemoc jako součást života. Pro nemoc-
ného začíná obtížná životní fáze. V návaznosti na tuto
skutečnost hledá sociální pracovník s pacientem pře-
devším to, co dělat lze, jaké jsou jeho možnosti při stá-
vajícím fyzickém stavu a prognózy vývoje nemoci. So-
ciální pracovník se dostává do kontaktu nejen s paci-
entem, ale s celou jeho rodinou. Jeho cílem je hájit zá-

jmy nemocného a přispívat ke kvalitnímu prožívání
života a k maximálnímu usnadnění jeho konce.

Spiriruální péči mobilního hospice zajiš�uje hospico-
vý kaplan. Potřeba navazovat vztah k transcendentál-
ním skutečnostem je zakotvena v každé lidské přiroze-
nosti. Ve spirituální dimenzi lidské osoby je přítomna
touha, důvěra a láska. Spiritualita se projevuje v potře-
bě tvořit, prožívat krásu a uskutečňovat dobro. Zkuše-
né zdravotní sestry a lékaři nepochybují o tom, že spi-
rituální faktory mohou mít významný podíl na vnímá-
ní nevyléčitelné nemoci. Obava, že lidský život směřu-
je k neexistenci po smrti, hluboce ovlivňuje pacienty v
konečné fázi života a stává se příčinou vnitřního utrpe-
ní. V terminálním stadiu si každý pacient uvědomuje
závažnost svého stavu, i když mu prognóza nebyla vý-
slovně sdělena. Nejeden nemocný cítí, že je vnitřně
zraněn a touží po duchovním uzdravení. Rozpomíná
se na své životní zklamání, uvědomuje si svou rozpol-
cenost, své omyly a provinění. Chtěl by splatit dluh
mnoha lidem a touží po odpuštění. Se zvláštní naléha-
vostí prožívá potřebu naděje.

V paliativní medicíně se dnes velmi doceňuje vý-
znam prožívané náboženské víry. Víra dává odpověï
na znepokojivé existenciální otázky a dovoluje, aby
těžce nemocný prožíval poslední období svého života
v bezpečí.

I když začátky hospicové péče v Hořicích nebyly vů-
bec jednoduché, z výše uvedeného je patrné, že se
nám daří naplňovat humánní přístup k vážně nemoc-
ným a umírajícím lidem. Věrnost tomuto ideálu nám
pomáhá i nadále bojovat za dostupnost paliativní péče
všude tam, kde je potřeba!

Jana Sieberová, vedoucí a vrchní sestra
Centrum domácí hospicové péče

Hospicové občanské sdružení Duha
ČSA 1815, 508 01 Hořice

IČ 26561433, č. účtu: 229308919/0300
e-mail: hospic-horice@seznam.cz,

tel.: 773 652 844, www.hospic-horice.cz
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Výstavy

Zmizelé Hoøice
Výstava připravená u příležitosti vydání

stejnojmenné knihy.
Štorchova síň muzea,

úterý - pátek 9-12/13-17 hodin.

Karel Jaromír Erben
a jeho doba

Literární výstava s hádankou.
 V Malé síni muzea,

úterý - pátek 9-12/13-17 hodin.

4 oka
Výtvarnice ze Zušky vystavují na radnici od

29. listopadu do 22. prosince 2011.

ZUŠ MELODIE Hořice
získala titul
Výjimečný růst firmy

Zakladatelské společnosti Mazars a Agentura Helas
počtvrté udělily ceny vítězkám soutěže OCENĚNÍ
ČESKÝCH PODNIKATELEK pořádané pro majitelky
společností. Podnikatelky byly hodnoceny
v kategoriích “Česká zakladatelka, která podnik vlastní
a řídí”, “Cena GE Money Bank — Výjimečná podnika-
telka” a “Výjimečný růst firmy” pod patronací Master-
Card. Účastníkem soutěže může být pouze žena, která
je stoprocentní majitelkou společnosti a jejíž společ-
nost byla založena nejpozději k 1. lednu 2007.

Do soutěže byly podnikatelky nominovány na zákla-
dě finanční analýzy zpracované odborným garantem,
specialistou na rating a scoring firem, CCB-Czech Cre-
dit Bureau, a. s. Analýza vychází z veřejně dostup-
ných údajů všech společností v České republice (s po-
čtem zaměstnanců více než 10 osob). V letošním roce
odpovídalo kritériím soutěže 9894 potenciálních kandi-
dátek. Z nich bylo vybráno 196 semifinalistek, z nich
vzešlo postupně 34 finalistek.

Hodnocení registrovaných finalistek probíhalo
ve dvou rovinách. První bylo s vahou 70 procent eko-
nomické a vycházelo z finančních ukazatelů společ-
nosti CCB — Czech Credit Bureau a jejich porovná-
ním s průměrem v daném oboru. Druhou rovinou s
30procentní vahou bylo hodnocení společenského pří-
nosu od poroty.

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je pod-
pora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit
ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty
nebo inovace v různých oborech, které české firmy
pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský
trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspě-
chy žen dosažené v podnikání při respektování nepsa-
ných mravních norem vzájemného obchodu.

V rámci soutěže byly uděleny ceny v těchto kategori-
ích:

1. Česká podnikatelka, která podnik vlastní
a řídí — Udělují se ceny za první až třetí místo.  Sou-
těžící kategorie jsou následující tři: Malé společnosti
(10 — 24  zaměstnanců); Střední společnosti  (25 —
99 zaměstnanců); Velké společnosti (100 a více zaměst-
nanců).

2. Cena GE Money Bank — výjimečná podni-
katelka — Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez
ohledu na počet zaměstnanců, její vliv na obohacení
trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších
aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena.

3. Výjimečný růst firmy — Zde se hodnotí ří-
zený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sle-
dované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma
nachází.  Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny
je hlavní partner, společnost MasterCard.
V kategorii Výjimečný růst firmy pod patronací Mas-
terCard zvítězila Základní umělecká škola Melodie,
s.r.o., Hořice, jejíž zřizovatelkou, jednatelkou
a ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Tisková konfe-
rence a slavnostní předávání cen proběhlo 1. listopadu
2011 v Kongresovém paláci v Praze. Večerem provázel
pan Tomáš Hanák.

Základní umělecká škola Melodie, s. r. o. byla zalo-
žena v roce 1995 a má sídlo v Hořicích v Podkrkonoší,
v Komenského ulici a postupně se rozrostla do dalších
obcí: Miletína, Lázní Bělohrad, Pecky a Nechanic.
Škola je od svého vzniku zařazena MŠMT ČR do sítě
škol. V současné době ve škole pracuje 18 zaměstnan-
ců, z toho 16 pedagogických pracovníků, kteří učí ne-
celých 400 žáků ve 4 uměleckých oborech: hudebním,
tanečním, výtvarném a  iterárně-dramatickém.
Za dobu svého trvání získali žáci školy řadu předních
umístění v okresních i krajských kolech v různých sou-
těžích. Velice úspěšné bylo např. v loňském školním
roce taneční představení s názvem “Cesta kolem svě-
ta”, které zhlédlo v šesti představeních cca 800 diváků.
Žáci i učitelé vystupují na koncertech, přehlídkách,
pořádají vystoupení např. v Ústavu sociální péče pro
tělesně postižené, při rozsvícení vánočních stromů
na náměstích, adventních jarmarcích, výstavách atd.
Za školní rok je uspořádáno cca 40 větších či menších
akcí. Žáci mají stoprocentní úspěšnost při přijímání
na střední a vysoké školy s uměleckým nebo pedago-
gickým zaměřením.

Velice si cením práce všech zaměstnanců školy, bez
kterých by škola tak významné ocenění nikdy nezíska-
la. Děkuji všem rodičům za důvěru, se kterou svěřují
své děti do rukou našich pedagogů.

Zdroj: Vlasta Jahelková, ředitelka školy

Dům kultury Koruna v prosinci

Středa 7. prosince 2011 v 19.30 hodin
Karel Čapek: VĚC MAKROPULOS

Klicperovo divadlo Hradec Králové
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
Vstupné 270/250/230,- Kč

Neděle 11. prosince 2011 v 17.00
(Chrám Narození Panny Marie)

ADVENTNÍ KONCERT
Spojené sbory Cantus Feminae,

Bona Vita, Svatovavřinecký chrámový sbor,
Hořický komorní orchestr,dobrovolné vstupné

Středa 14. prosince 2011 v 19.30 hodin
VÁNOČNÍ PASTORÁLE

Pěvecké sbory Ratibor a Vesna, sólisté
Vstupné 50,- Kč

Sobota 17. prosince 2011 ve14.30
(RADNICE)

MÍČEK FLÍČEK
Předvánoční představení loutkářského

souboru ZVONEK
Vstupné 30,- Kč

Sobota 17. prosince 2011 v 19.30
hodin

VÁNOCE S HRADIŠŤANEM
CIMBÁLOVÁ MUZIKA HRADIŠŤAN - VÁNOČ-

NÍ GALAKONCERT,
vstupné 280/260/240,- Kč

Úterý 20. prosince 2011 v 19. hodin
PESTRÝ ZÁBAVNÝ VEČER

Gymnázium Hořice, vstupenky u pořadatele

V úterý 18. října 2011 od 17 h proběhlo první pod-
zimní setkání Spolku rodáků a přátel města Hořic
v Praze, věnované 200. výročí narození Karla Jaromíra
Erbena. Ke vzpomínce na tohoto slavného miletínské-
ho rodáka jsme se sešli přímo u jeho hrobu na praž-
ských Olšanských hřbitovech.

U hrobu jsme vzpomenuli nejen na Erbenovo dílo a
jeho životní osudy, ale připomenuli si také právě  pro-
bíhající výstavu “Karel Jaromír Erben a jeho doba” v
hořickém muzeu, novou naučnou stezku K. J. Erbena
v Miletíně i dosud nepublikovaný rukopis Aloise Jilem-
nického “Vlasti naší milé” o Erbenovi, jehož knižní vy-
dání se nyní připravuje. Také jsme krátce pohovořili o
historii Olšanských hřbitovů, kde jsou hroby i někte-
rých slavných hořických rodáků. Na závěr našeho se-
tkání jsme na hrob položili květiny a zapálili světlo.

Počasí nám přálo, účast byla poměrně hojná a tento-
krát kromě pravidelných účastníků přišly i děti, pro
něž bylo jistě toto neobvyklé setkání zajímavé. Poděko-
vání za účast jistě zaslouží i ti, pro které byla pěší vy-
cházka obtížnější, a také místní městská policie, která
nám ochotně znovu otevřela zavřenou bránu hřbitova
po skončení provozní doby.

Karel Jaromír Erben se narodil před 200 lety 7. listo-
padu 1811 v Miletíně u Hořic. Byl český historik, práv-
ník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel
českých lidových písní a pohádek. Všichni známe ze
školy přinejmenším jeho Kytici z pověstí národních,
jeho dílo je však mnohem širší. Erben byl od svých 40
let archivářem města Prahy a zemřel 21. listopadu
1870 v Praze v Michalské ulici čp. 440/11 v domě U Je-
lena, kde je také pamětní deska. Slavného pohřbu 23.
listopadu se zúčastnily stovky lidí včetně mnoha vý-
značných osobností své doby v čele s Palackým, Rieg-
rem, pražským primátorem Dittrichem a dalšími. Prů-
vod z úmrtního domu došel na Malostranský hřbitov
v Košířích, kde byl básník pohřben ke své první man-
želce (v blízkosti dnešní Erbenovy ulice). Později byly

Bohoslužby CČSH
Bohoslužby Církve československé husitské se

budou konat v neděli 4. prosince a na Štědrý den
24. prosince 2011, vždy od 14 hodin v synagoze.

Přednáška
Klokánek vás srdečně zve na přednášku

přední české psycholožky
 primářky PhDr. Lidmily Pekařové,

autorky knihy „Jak žít a nezbláznit se“
Na přednášce se dotkneme otázek:

Co nepokazit ve výchově
ve věku 3 - 7 let:

• Proč roste agresivita dětí a co s tím
• City a jak je vychovat, láska k dětem

nestačí
• Generační postoje, názory a vlivy,

dědové a babičky
• Jak trestat a co to je sociální týrání

• Budeme mít školáka
Přednáška se bude konat

v sobotu 10. 12. od 13 hodin
v Biografu na Špici v Hořicích

Vstupné: 70,- Kč
Vstupenky je možné rezervovat

na tel. 774 460 888, nebo v sídle Klubu
Klokánek Janderova 436, Hořice.

Pokud si vstupenky nevyzvednete 30 minut
před konáním přednášky,

rezervace propadá.

Pražský Spolek rodáků
si výročí Karla Jaromíra Erbena připomněl
u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech

jejich ostatky 28. června 1908 přeneseny na Olšanské
hřbitovy do rodinného hrobu jeho zetě Antonína Rez-
ka (odd. V/11). Tento hrob, který je v těsné blízkosti
obelisku nad hrobem Tyrše a Fügnera, byl nedávno
restaurován.

Olšanské hřbitovy jsou s rozlohou asi 50 ha největším
pražským hřbitovem. Ve starší části hřbitovů (směrem
k Jičínské ulici) lze najít i hroby hořických rodáků filo-
sofa Josefa Durdíka, malířů Petra Maixnera a Karla
Maixnera a přibližná místa hrobů Čeňka Maixnera a
Petra Durdíka. U hřbitovní zdi je také hrob (deska) P.
Jana Arnolda, miletínského faráře, který sloužil
12.6.1848 v Praze na Koňském trhu památnou svato-
dušní mši, po níž průvod davu skončil srážkou s Win-
dischgrätzovým vojskem, což byl začátek revoluce
(tento populární kněz, známý vlastenec a lidumil,
podporoval studenty, jeho zásluhou vystudoval
i K. J. Erben). Někteří z jmenovaných jsou uvedeni i
na informačních deskách naučné stezky, která je zde
jako na jediném z pražských hřbitovů.

Další, letos poslední setkání Spolku rodáků proběhlo
v úterý 22. listopadu 2011 od 17 h v salónku restaurace
U Vodárny na Vinohradech (Korunní 75). Listopadové
setkání neslo široké téma: „Co přinesly Hořice Praze“.
Tentokrát nejen o slavných (i dnes zapomenutých) ho-
řických rodácích, ale i o lecčem jiném, zač Praha (či
svět) vděčí Hořicům (nikoli však úplně o všem, nebo�
to bychom nestihli), promluvil osobně předseda Spol-
ku. Účast byla hojná, přišli i někteří noví „Hořičáci”,
přednáška byla kladně přijata a mnozí v závěru živě
diskutovali o všem, co souvisí s Hořicemi.

Setkání pražského Spolku rodáků budou probíhat i v
roce 2012, informace o termínech i programu jsou ak-
tuálně uveřejňovány na webových stránkách města
Hořice http://www.horice.org/cz/spolky/rodaci/. Rádi
na našich setkáních přivítáme Vás i Vaše přátele.

Jiří Šulc, předseda Spolku rodáků
(spolek.horice@seznam.cz)

Nedá se nic dělat, konec roku vždycky nutí k ohléd-
nutí. Ne, nebojte se, nebudeme vás zatěžovat výčtem
našich akcí, o těch jsme informovaly v průběhu roku.
Spíše bychom se s vámi chtěly podělit o příjemné zjiš-
tění. Při listování  naší knihou, kterou si vytváříme
v průběhu roku a ve které se snažíme uchovat zážitky
a vzpomínky na lidi i akce daného roku, nás překvapi-
lo množství lidí i institucí, se kterými jsme v průběhu
roku spolupracovaly, a kolik z nich bylo ochotno nám
pomoci.

Při prodeji panenek Adžamal nás mile překvapila
aktivita žen s  Červeného kříže i podpora ze strany ve-
dení hořického Automotoklubu. Některé přednášky
jsme pořádaly s činorodými ženami z Českého svazu
žen,  jiné už léta připravujeme ve skvělé spolupráci s
Klubem českých turistů. Když jsme zjistily, že z pro-
jektu Už jsi čtenář – knížka pro prvňáčka dostaneme
jen dvě třetiny požadovaného množství knih, vypo-
mohlo nám sponzorským darem vedení firmy Swell.
Při organizování autorského čtení Jaroslava Rudiše
jsme v našem kině objevily nadšence Honzu Pařízka,

který se s námi s chutí pustil do dalšího plánování.
Díky vstřícnosti pana Sezimy si o našich pořadech mů-
žete přečít v kulturním zpravodaji. Při projektu Karel
Jaromír Erben a jeho kraj se nám moc dobře spolupra-
covalo s kolegyněmi s muzea. Na několika našich ak-
cích účinkovaly skvěle děti za ZUŠ v  Havlíčkově uli-
ci. Bez nich a jejich učitelů by nám leckdy bylo také
trochu ouvej. Vstřícní a velmi ochotní k nám byli
vždycky i na informačním středisku. Zapomenout ne-
smíme ani na tradičně dobrou spolupráci s mateřský-
mi i základními školami, gymnáziem a odborným uči-
lištěm. Velkou podporu a pochopení pro naši práci
jsme měly i od vedení Města Hořice. Nechceme říci,
že se nám vyhýbaly problémy a starosti, to by nebylo
upřímné, ale opravdu máme velkou radost z toho, ko-
lik lidí v našem okolí dělá s nadšením a zaujetím víc,
než se od nich žádá, kolik jich je ochotno pomoci.
A za to bychom jim chtěli touto cestou ještě jednou
poděkovat. Zároveň bychom rády popřály všem našim
čtenářům a příznivcům krásné vánoční svátky a hodně
zdraví a radosti do každého dne nového roku.

Hořické knihovnice

Sluší se poděkovat...



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 6

CELKEM 23CELKEM 23CELKEM 23CELKEM 23CELKEM 231 1 1 1 1 mmmmm22222

KANCELÁŘE V HOŘICÍCHKANCELÁŘE V HOŘICÍCHKANCELÁŘE V HOŘICÍCHKANCELÁŘE V HOŘICÍCHKANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNO(I JEDNO(I JEDNO(I JEDNO(I JEDNOTLIVÉ MÍSTLIVÉ MÍSTLIVÉ MÍSTLIVÉ MÍSTLIVÉ MÍSTNOSTNOSTNOSTNOSTNOSTI OD 1TI OD 1TI OD 1TI OD 1TI OD 18 8 8 8 8 mmmmm22222) • KONT) • KONT) • KONT) • KONT) • KONTAKAKAKAKAKTTTTT: 603 50: 603 50: 603 50: 603 50: 603 501 8301 8301 8301 8301 830

VHODNÉ I KE SKLADOVHODNÉ I KE SKLADOVHODNÉ I KE SKLADOVHODNÉ I KE SKLADOVHODNÉ I KE SKLADOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ

LLLLLuděk Vuděk Vuděk Vuděk Vuděk Vooooojáčjáčjáčjáčjáčekekekekek
+420 603 93+420 603 93+420 603 93+420 603 93+420 603 934 784 784 784 784 7877777

E-mail: vE-mail: vE-mail: vE-mail: vE-mail: voolno@centroolno@centroolno@centroolno@centroolno@centrum.czum.czum.czum.czum.cz

NÁBNÁBNÁBNÁBNÁBYYYYYTEK NTEK NTEK NTEK NTEK NA MÍRA MÍRA MÍRA MÍRA MÍRUUUUU
SKŘÍNĚ NSKŘÍNĚ NSKŘÍNĚ NSKŘÍNĚ NSKŘÍNĚ NA MÍRA MÍRA MÍRA MÍRA MÍRUUUUU
ŽALŽALŽALŽALŽALUZIE • RUZIE • RUZIE • RUZIE • RUZIE • ROLETOLETOLETOLETOLETY• PY• PY• PY• PY• PARAPETARAPETARAPETARAPETARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍY• PRAHY•TĚSNĚNÍY• PRAHY•TĚSNĚNÍY• PRAHY•TĚSNĚNÍY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
DoprDoprDoprDoprDopraaaaavvvvva a ka a ka a ka a ka a konzultonzultonzultonzultonzultace zdarace zdarace zdarace zdarace zdarmamamamama

JÍZDNÍ KJÍZDNÍ KJÍZDNÍ KJÍZDNÍ KJÍZDNÍ KOLAOLAOLAOLAOLA

RRRRRYYYYYSSSSS
Velký výbìr kol a pøíslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…
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MILMILMILMILMILOSLAOSLAOSLAOSLAOSLAV RV RV RV RV RYYYYYSSSSS
ŽižkŽižkŽižkŽižkŽižkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 195959595957, Hoř7, Hoř7, Hoř7, Hoř7, Hořiceiceiceiceice

TTTTTel: 7el: 7el: 7el: 7el: 7777774 14 14 14 14 1333337 17 17 17 17 17979797979
www.kola.rys.cz
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

OK-PLASTSTAV
VŠE V JEDNOM

 PLASTOVÁ OKNA • DVEŘE • ŽALUZIE
ROLETY • MARKÝZY

AKCE: PODZIMNÍ SLEVY
NA OKNA AŽ DO 50%

ZDARMA: CENOVÁ NABÍDKA • ZAMĚŘENÍ A DOPRAVA
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI

Výměna oken + zednické zapravení • rekonstrukce bytových jader a koupelen, obklady, dlažby, zámkové dlažby •
sádrokartony, půdní vestavby, zateplení, fasády, omítky, betony, malby, nátěry + zajištění elektroinstalace a vodoinstalace

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

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ, VZORKOVNA: DŮM  KULTURY  KORUNA
Hálkova 105 , 508 01 Hořice

Nebo osobní návštěva a konzultace přímo u Vás v pohodlí Vašeho domova

STAROŽITNOSTI
Hrneček Jiří

Vykupujeme
veškeré starožitnosti:

nábytek, hodiny, obrazy,
porcelán, zbraně, knihy,

pohledy a jiné
Poradenství a návštěva zdarma

Platba hotově
Telefon: 605 254 511

ŽALUZIE
SEDLÁK
 • aluzie (EURO, vertikální) •
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu • lamelové dveøe
• pøedokenní rolety

• gará•ová vrata
MONTÁ• • PRODEJ • SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711
MOBIL: 737 744 821

www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Karlova 198, Hořice, tel. 493623670

vám nabízí provádění výcviku
v řízení 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“
Kondiční jízdy uvedených vozidel.

Školení řidičů.
Výcvik provádíme na nových vozidlech
zn. Ford Fusion, Škoda Fabia, Mercedes

Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

každou středu v 15 hodin.
Autoslužby

• Výměny a prodej
motorových a převodových olejů

• Prodej akumulátorů Varta

Pneuservis
• Montáž a vyvažování pneumatik

osobních, dodávkových a nákladních
vozidel a motocyklů (provádíme

na moderních strojích Corchi).
Prodej nových  pneumatik zn. Barum,

Matador, Michelin, Continental,
na všechna motorová vozidla.

• Opravy vzdušnic a pneumatik na
osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

Vážení, udělejte radost sobě a svým blízkým
a zakupte si DÁRKOVÉ POUKAZY NA MASÁŽE.
Odborná péče o tělo se špičkovými oleji má nejen
léčebné a preventivní účinky, ale navíc blahodár-

ně působí na duševní zdraví.
Poradenství a konzultace pro klienty zdarma.

Udělejte si čas na odpočinek a relaxaci.
Služby poskytuji po domluvě

formou domácí péče, nebo v provozovně v Lodíně.
Kontakt: RNDr. Peter Hrnčiar,

telefon 605 107 249
e-mail: masaze@horicko.cz

www.horicko.cz/masaze
Provozovna: koupaliště Lodín 99, 503 15 Nechanice

Domácí péče pro rodiny a jednotlivce - masáž do domu
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Zahradní architekt
Ing. Simona Krausová

 

Vypracování návrhů soukromých zahrad
a jejich částí, realizace, údržba.
Vodní prvky, bazény, závlahy.

Konzultace zdarma.
 

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

MASÁŽE
Profi masérka s 20 letou praxi: klasické - zad - krční páte-

ře - celého těla - relaxační...

Udělejte radost svým blízkým

VÁNOČNÍ DÁRKOVOU POUKÁZKOU
v hodnotě, jakou si budete přát

V prodeji na tel. 774 634 433, email: masaze.milena@atlas.cz
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Hořické občasné noviny
Vydává Společnost pro vydávání

Hořických občasných novin, registrovaná MV jako
občanské sdružení, předsedou je Jaroslav Kotrbáček.
Redakci, grafickou úpravu a předtiskovou přípravu

provádí Václav Bukač.
Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR

pod číslem MK ČR E 11555.
Redakce, projednání a sazba inzerce: 775 291 242.

E-mail: hon@cbox.cz, mag@cbox.cz
Příští Hořické noviny vyjdou 21. prosince 2011,

uzávěrka šestnáctého prosince.
 Přednost mají příspěvky dříve došlé a takové, které

jsou v podobě datového souboru. Podepsané příspěvky
nemusí nutně vyjadřovat stanovisko vydavatele.

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

Koupím dům v Hořicích
Menší, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294, ksimona@volny.cz

Prodám pozemek
Prodám pěkný pozemek na výstavbu rodinného

domu v Lukavci, 800 m2. 500,- Kč /m2.

Telefon 773 562 157.

Prodám byt v Hořicích
Prodám byt 4+1 v Hořicích. 115 m2 po komplet-

ní rekonstrukci (2005). K bytu patří zahrada 457
m2  s pergolou, garáží a kůlnou. Střecha nad spo-
lečnou chodbou před rekonstrukcí.

Cena 1 650 000,- Kč. Telefon 603 246 595.

Třiadvacetiletý Jakub Vojtíšek z Hořic se umístil jako
třetí v celkovém pořadí poháru závodů na přírodních
okruzích Czech Road Racing Cup 2011. Na motocyklu
Cagiva 125 SP absolvoval pět závodů kategorie Sport
Production 125 a ve výsledném žebříčku obsadil velmi
úspěšné třetí místo mezi 34 závodníky z celé republi-
ky.

Seriál odstartoval na začátku května závodem na Slo-
váckém okruhu ve Starém Městě u Uherského Hradiš-
tě. Tam se Jakub umístil jako pátý. Následovalo 300 za-
táček Gustava Havla na dobře známém okruhu
v Hořicích, kde po napínavém závodě obsadil zaslou-
žené 3. místo. “Doma je doma; z těch tratí, co jezdím,
jsou Hořice výjimečné a snad nejnáročnější. Určitě je
to domácím prostředím a známými lidmi, co se při-
jdou podívat. I když nervozita panuje vždycky, rozhod-
ně bývám klidnější než moji rodiče,” říká s úsměvem
mladý jezdec se š�astným číslem 24.

Následující závod v Ostravě na začátku července
provázely organizační nesrovnalosti a problémy
s časomírou. I závodníci, které předjel, se dle rozhod-
čích umístili lépe, takže o výsledném jedenáctém mís-
tě je možné pochybovat. Nicméně další dva závody se-
riálu vyhrál suverénně a z Těrlicka i Kyjova si přivezl
zlatý věnec. V Těrlicku byl jeho náskok před druhým
v pořadí Radkem Chlíbkem úžasných 16,5 s!  „Bylo to
neuvěřitelné, startoval z šestého místa a hned od za-
čátku si tvořil náskok, který s každým kolem zvyšoval a

Úspěšná sezóna hořického závodníka

Orientační běžci
ukončili sezónu

V sobotu 30. října skončila závodní sezóna hořickým
orientačním běžcům závodícím pod hlavičkou oddílu
TJ Jiskra. Oddíl pracuje zejména s mladými začínají-
cími závodníky pod trenérským vedením trpělivých
a obětavých orien�áků Radka a Martina Vávrových.

Orien�ácké tréninky jsou organizačně poměrně ná-
ročné a vyžadují speciální elektronické zabezpečení,
které si náš oddíl nemůže dovolit a tak využíváme
možnosti společných tréninků s oddíly Jičína
a Studence, za což jim patří naše poděkování.

V letošním roce se členové oddílu zúčastnili seriálu
závodů Podkrkonošské ligy žactva, dále jako stěžejních
závodů soutěží Východočeské oblasti a také několika
dalších závodů individuálních i velmi náročných více-
denních. Nutno podotknout, že oddíly VČ oblasti, ze-
jména z Hradce Králové, Jičína, Pardubic, Trutnova
a dalších patří k absolutní české špičce a proto jsou
úspěchem a příslibem do  budoucna opravdu pěkná
umístění mladých hořických sportovců.

Mezi dospělými patří k největším úspěchům celkové
suverénní prvenství  v soutěžích VČ poháru v katego-
rii  H45C Martina Vávry a titul mistra VČ oblasti, kde
ho ještě třetím místem doplnil Vávra Radek.

V žákovských kategoriích patřilo taktéž celkové pr-
venství v soutěžích VČ poháru Šárce Rückerové
v kategorii D12D, dále 8. místo Honzíku  Rückerovi
a 16. Kubíkovi  Vávrovi, oběma v kategorii H10C.
V jednotlivých závodech si ve svých kategoriích místo
na bedně a mnoha dalších předních umístění užili ne-
jen výše jmenovaní, ale také Vandička Vávrová /1. mís-
to — Vč O  Jilemnice/ a  Vojta Kuneš /2x 2. místo Pod-
krkonošská liga žactva/. Nejmladší členové oddílu
Honzík Kuneš a Filip Brácha sbírají zkušenosti
v kategorii HDR /rodiče s dětmi/.

V průběhu prázdnin někteří absolvovali náročné ví-
cedenní závody a opět ani tady se neztratili. Martin
Vávra a Honzík Rücker skončili ve svých kategoriích
shodně druzí na třídenní Ceně východních Čech a z
mezinárodních závodů PETIT PRIX v Jablonci n N. si
opět shodně tentokrát třetí místa přivezli Martin Vávra
a Šárka Rückerová.

Zimu orien�áci stráví zejména fyzickou přípravou
zpestřenou několika závody zimní hradubické ligy
a dospěláci i několika závody lyžařského orientačního
běhu. Koncem března za každého počasí, jak je pro
orientační běh zvykem, se roztáčí kolotoč závodů nové
běžecké sezony, kde se mladí hořičáci určitě opět ne-
budou chtít ztratit, a to nejen doslova přímo v lese, ale
i na výsledkových listinách.

Zdroj: Ing. Petr Rücker, Oddíl orientačního běhu

Prodám stavební pozemek
Prodám pozemek o rozloze 1002 m2 v Lázních

Bělohradě pro výstavbu rodinného domu.
Telefon732145813,

email:spicar@mujmail.cz

Dva tituly veteránského mistra republiky, dva další
republikové bronzy stejně jako dvě umístění na třetím
místě v dlouhodobých seriálech. A k tomu další výbor-
né výsledky přinesla další sezona hořického běžce Boř-
ka Jančíka. Nejlepší sportovec města v uplynulých
dvou letech jen před několika dny zakončil další bě-
žecky velmi úspěšný rok a krátce před začátkem pří-
pravy na ten příští už má jasno o tom, na co se sou-
středí v následujícím roce.

Když vstupoval do toho, který před nedávnem skon-
čil, zdálo se, že po výrazných zlepšeních a výborných
výsledcích v těch předcházejících bude těžké vše by�
jen potvrdit. Už také proto, že se ve svých věkových
kategoriích (40 až 49 let pro běhy do vrchu a 45 až 49
let pro ostatní běhy) ve svých sedmačtyřiceti letech
přece jen pomalu posunuje mezi starší ročníky. Navíc
v závěru sezony se potýkal s nemocí a se zraněnou pa-
tou a některé závody už absolvoval se sebezapřením.
Na výsledcích to ale až na výjimky nebylo znát. Tou
asi nejvíc protrpěnou výjimkou byl zářijový závod Bě-
chovice - Praha, kde borec Svartesu Hořice obhajoval
ve své kategorii loňské prvenství. Jenomže předcháze-
jící nemoc ho tentokrát do boje o prvenství nepustila,
na druhé straně třetí místo je výsledek, který se zdál
ještě před několika málo lety být hodně vysoko.

Z galerie téměř pěti desítek závodů, které hořický at-
let v tomto roce odběhal, jich několik výrazně dominu-
je. Zmínka už sice byla o Běchovicích, nad nimi ale
letos ční další: především dva mistrovské tituly v závo-
dech na 10 km na silnici a v krosu a dvě třetí místa na
republikových šampionátech (vrchy a půlmaratón).

zvyšoval. My v depu jsme z toho byli nadšení! Čtvrt
minuty za ním pořád nikdo v cíli, to se jen tak nevidí,”
komentuje výsledek Jakubova nejlepšího závodu
Tomáš Petera, který mu spolu s Pavlem Nekvapilem a
Lukášem Havrdou dělají servisní tým a zázemí na vět-
šině akcí.

Slavnostní vyhlášení seriálu proběhlo ve čtvrtek 27.
října ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Celkově
získal Jakub 82 bodů, o pouhý bod méně než druhý
Miroslav Sedlo a s pětibodovou ztrátou na prvního Ol-
dřicha Hanáka. Celá vítězná trojice pak vedla o více
než třetinu bodů nad zbytkem žebříčku. Tento pohár
je ojedinělý ve světě, podobné závody na přírodních
okruzích se jezdí pouze v Irsku.

Jakub Vojtíšek startoval poprvé v roce 2008 právě na
okruhu v Hořicích, když se mu naskytla příležitost po-
řídit si vhodnou závodní motorku. Jeho sen je však zá-
vodit v seriálu Mistrovství republiky, kde by měl mož-
nost porovnat své schopnosti se zahraničními jezdci.

„Musím samozřejmě poděkovat svému týmu a hlav-
ně rodině, která mě vždycky podporovala, nezapomí-
ná na ty, co na něho čekají v depu. Na posledních zá-
vodech se ukázalo, že jsme opravdu nepodcenili pří-
pravu. „Mám dobré zázemí a silnou oporu
v mechanicích ". Ti ovšem tvrdí, že Jakub je příliš
skromný, motorku si připravuje vesměs sám a oni pou-
ze asistují. Každopádně všichni věří, že se podobné
úspěchy budou opakovat i v dalších sezónách.  

K tomu první vítězství kariéry v prestižním závodě do
vrchu na trati Janské Lázně - Černá hora, stejně tak
premiérová výhra v závodě Hodkovice - Ještěd, navíc
ve výrazně vylepšeném osobním rekordě, obhajoba tri-
umfu v dalším závodě do vrchu Jilemnice - Žalý do-
provázená výborným 6. místem v absolutním pořadí.
Dokonce celkově druhý Jančík doběhl ve dvacetikilo-
metrovém silničním závodě Velký Osek - Kolín, cenná
je rovněž výhra ve věkové kategorii v Běhu okolo Má-
chova jezera a hlavně na Vinařském půlmaratónu v
Pardubicích, který Jančík doprovodil velmi dobrým
osobním rekordem 1:14,28 hod. Vynechat nelze ani
start na mistrovství Evropy, kde na desetikilometrové
trati skončil hořický běžec na 16. místě a na půlmara-
tónu dokonce na devátém, když z tohoto závodu si při-
vezl bronz z hodnocení družstev. To vše pak podtrhl
třetími místy v celoročních seriálech: Českém poháru
v běhu do vrchu a Velké ceně východních Čech v bě-
zích.

Pro příští sezonu čeká před Jančíkem další výzva,
chce se konečně pokusit zvládnout maraton a cíle si
nedává nijak nízké, rád by se dostal na čas dvě hodiny
a čtyřicet minut. Samozřejmě pokud zdraví dovolí. Po-
prvé by si maratón rád vyzkoušel na jaře v Kladně, vr-
chol tohoto snažení by měl přijít na mistrovství Evro-
py, které se koná v srpnu příštího roku na česko-pol-
sko-německém pomezí v okolí Hrádku nad Nisou. I
díky tomu hodlá v příští sezoně omezit běhy do vrchu.
Nic to ale nemění na tom, že by se rád vypravil buï
na květnový světový šampionát vrchařů do Německa,
nebo červencový evropský šampionát do Rakouska.

Radomír Machek

Nejlepší sportovec Hořic po další výborné sezóně
už plánuje příští, nechybí v ní maratón

Biograf na Špici v prosinci 2011

Pá 2. prosince, 20.00
Historické drama, od 12 let, 126min., 70,-

LIDICE
ČR 2011, režie: Petr Nikolaev, hrají: Karel Roden,

Zuzana Fialová, Roman Luknár,...
Film přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské
vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku
celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který
poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou

změnit chod dějin...

So 3. prosince, 20.00
Psychologické drama, od 12 let, 102min., 65,-

NEVINNOST
ČR 2011, režie: Jan Hřebejk, hrají: Ondřej Vetchý,

Zita Morávková, Aňa Geislerová,...
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi
rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste
dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet.

St 7. prosince, 17.30
Pohádka, přístupný, 75min., 50,-

AUTOPOHÁDKY
ČR 2011, režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka, Libor
Pixa,... mluví: Michal Malátný, Ondřej Vetchý, Petr
Nárožný... Povídkový animovaný film s tématikou
automobilů začal jako projekt skupiny Chinaski.

St 7. prosince, 20.00
Drama, přístupný, 87min., 60,-

ALOIS NEBEL
ČR 2011, režie: Tomáš Luňák, hrají: Miroslav Krobot,

Leoš Noha, Karel Roden,....
Danse macabre s duchy minulosti. Polozapomenutý

kraj na severu Moravy, malé nádraží v Bílém Potoce,
temné a kruté stráně jesenických hor, rok 1989 a

přízraky nejen z temné minulosti, která nechce odejít.

Pá 9. prosince, 20.00
Drama, česky, od 15 let, 100min., 70,-

DŮM
SR/ČR 2011, režie: Zuzana Liová, hrají: Miroslav

Krobot, Ta�jana Medvecká, Judit Bárdos,...
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem
o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající
touze po svobodě. Imrich buduje svůj vlastní životní

sen – staví dům pro svoji mladší dceru Evu...

so 10. prosince, 17.30 a 20.00
Komedie, od 12 let, 115 min., 70,-

MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, 115 min., režie: Jiří Vejdělek, hrají: Bolek

Polívka, Jiří Macháček , Simona Stašová,...
Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda

může být nevěra základem š�astného manželství.
Šarmantní bonviván Rudolf (Bolek Polívka) je o tom

přesvědčen: “Ženská má mít pocit, že o chlapa musí
bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně,

ženská se nesmí nudit …!!!”

Ne 11. prosince, 15.00
Pohádková komedie, přístupný, 101min., 65.-

ČERTOVA NEVĚSTA
ČR 2011, režie: Zdeněk Troška, hrají: Václav Šanda,

Eva Josefíková, Sabina Laurinová,...
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpěli-

vá královna svatou Kryšpínu o miminko...

SÁL NA RADNICI – DVD PROJEKCE:

Čt 15. prosince, 20.00
Drama, od 15 let, 96min., titulky, 50,-

LOLLIPOP MONSTER
Německo 2011, režie: Ziska Reimann, hrají: Jella

Haase, Sarah Horvath,...
Středoškolačky Ari a Oona jsou odlišné typy a přesto

jsou si podobné. Ari s blonïatými copy pochází
z navenek spokojené trendy rodiny jako vystřižené

z katalogu na panenky Barbie...

Pá 16. prosince, 20.00
Dokument, přístupný, 90min., titulky, 50,-

JESKYNĚ
ZAPOMENUTÝCH
PŘEDKŮ

Francie/Německo, režie a kometář: Werner Herzog
Když v roce 1994 vstoupil francouzský archelog
Chauvet a jeho tým do neznámého jeskynního

systému v malebném údolí řeky Ardeche, netušil, že
právě učinil fascinující objev...

So 17. prosince, 20.00
Dokument, od 15 let, 77min., 50,-

TANTRA
ČR 2010, režie: Benjamin Tuček,

hrají: Simona Babčáková,...
Chcete lépe poznat sami sebe? Toužíte prohloubit

vztah se svým partnerem? Přestože sexuální revoluce
dávno proběhla, sex často provozujeme ve tmě a při

rozhovorech o něm cítíme stud.

St 21. prosince, 17.30 a 20.00
Animovaná komedie, přístupný, 110min., 30,-/50,-

RANGO
USA 2011, režie: Gore Verbinsky, mluví: Johny Depp,

Bill Nighy, Isla Fisher,...
Promítáme pro děti s českým dabingem (17.30) a pro
dospělé v originálním znění s českými titulky (20.00)!

St 28. prosince, 17.30
Animované pásmo, přístupný, 80min., 30,-

JÁJA A PÁJA
ČSSR 1987, režie: Břetislav Pojar, mluví: František
Filipovský, Václav Postránecký, Petr Haničinec,...
Nezapomenutelné příběhy dvou kluků Jáji a Páji,

jejich přítele - vysloužilého námořníka - dědy Lebedy. Bořek Jančík v čele skupiny běžců při závodě v Plzni


